45. Þing ÍBR
Laugardalshöll
Fimmtudagur 21. mars
17:00 Setning, ávörp gesta, minningarorð, skýrsla stjórnar.
Ingvar Sverrisson formaður Íþróttabandalags Reykjavíkur ávarpaði þingið fyrstur manna:
”Forseti ÍSÍ,
Borgarfulltrúar,
Kæru félagar í íþróttahreyfingunni í Reykjavík!
Velkomin á þing Íþróttabandalags Reykjavíkur.
Það hefur sýnt sig síðan við hittumst hérna á síðasta þingi að samstaða íþróttafélaganna í Reykjavík er
okkur öllum einstaklega mikilvæg. Í sameiningu höfum við komið í gegn mörgum mikilvægum málum
sem erfitt hefði verið að vinna að í sitthvoru lagi. Þetta á sérstaklega við í ljósi þeirra aðstæðna sem hafa
verið í samfélaginu og hafa verið notaðar sem afsökun fyrir minnkandi fjárframlagi og niðurskurði.
Á síðasta þingi var samþykkt að farið yrði í að móta framtíðarsýn fyrir íþróttastarf í Reykjavík í samvinnu
við Reykjavíkurborg. Strax eftir þingið var skipaður starfshópur frá borginni og ÍBR sem lagði grunn að
þeirri vinnu.
Fengnir voru til verksins ráðgjafar sem unnu með fulltrúum íþróttafélaganna sem og starfsmönnum frá
ÍTR bæði þeim sem starfa beint með íþróttafélögum sem og þeim sem starfa á frístundamiðstöðvum
borgarinnar. Tveir góðir vinnudagar fóru fram þar sem farið var í sviðsmyndavinnu fyrir starfið og svo
unnin stefna og mótuð framtíðarsýn til næstu 10 ára.
Stefnuna má finna á vef ÍBR fyrir ykkur til að skoða ef þið hafið ekki gert það nú þegar.
Þessi stefna verður leiðarljós í vinnu okkar sem og borgarinnar við uppbyggingu íþróttastarfs en nú þegar
hefur verið hrundið af stað fjölmörgum af þeim atriðum sem þarna koma fram. Önnur hafa verið sett í
gang og munu klárast á næstu misserum.
Allt frá frá hruni hafa farið fram viðræður milli ÍBR og borgarinnar um að aftur verði gengið frá
þjónustusamningum við íþróttafélögin sem sinna barna- og unglingastarfi. Eins og allir muna var
verðbótaþátturinn í þessum samningum aftengdur um þetta leyti sem hafði í för með sér verulega
lækkun á fjármunum til hreyfingarinnar í heild. Það var svo á árinu 2011 að fulltrúar félaganna funduðu
með okkur í stjórn ÍBR vegna þess að aðstæður til rekstrar voru orðnar mjög erfiðar og var niðurstaða
þeirrar vinnu að gripið yrði til aðgerða til þess að leiðrétta rekstrarframlög borgarinnar til félaganna. Það
er skemmst frá því að segja að eftir mikla baráttu og mikinn samtakamátt okkar náðist að koma í gegn
leiðréttingu og frá og með síðustu áramótum eru verðbæturnar aftur tengdar við framlög borgarinnar.
Ég vil þakka öllum félögunum sem að þessu komu og starfsmönnum ÍBR sérstaklega fyrir þeirra þátt í
þessari vinnu. Ég tel þó ekki á neinn hallað þó ég nefni sérstaklega H-in þrjú eins og þeir hafa stundum

verið nefndir, það er: Harald Haraldsson framkvæmdastjóra Víkings, Hauk þór Haraldsson
framkvæmdastjóra ÍR og Hjört Þorgilsson fyrrverandi framkvæmdastjóra Fjölnis sem störfuðu í baknefnd
í þessum viðræðum og svo áfram við gerð samningsins.
Í tengslum við samningana var farið í verulega góða vinnu við að taka út rekstur íþróttafélaganna. Þetta
kom að beiðni borgarinnar og var í raun það besta sem gat komið fyrir hjá okkur. Það hafði verið sú mýta
í gangi að við værum ekki að nýta fé það sem kemur frá borginni með tilhlýðandi hætti. En niðurstöður
rekstrarúttektarinnar sýna að öll félögin eru að reka sitt starf mjög faglega og af mikilli ábyrgð þó að
skuldavandi sé vandamál hjá sumum. Þetta kom okkur verulega vel í okkar viðræðum við borgina.
Þau félög í Reykjavík sem reka sín eigin mannvirki hafa fundið fyrir því á undanförnum árum að
niðurskurður á fé til frjálsra félagasamtaka bitnar hart á þeim vegna þess að ekki hafa fengist fjármunir í
viðhaldsmál þeirra. Það er víðtækur misskilningur þegar kemur að þessum málum þar sem því hefur
verið haldið fram að þetta eigi að vera á herðum félaganna sjálfra en hér er um að ræða meiriháttar
viðhald sem fara þarf í en ekki almennt viðhald sem sannarlega getur talist hluti af rekstri. Samkvæmt
samningum sem gerðir hafa verið við borgina um byggingarnar hefur alltaf verið gert ráð fyrir að það sé
hlutverk borgarinnar að styrkja félögin til þessa viðhalds en þetta er einn af þeim liðum sem ekki hefur
fengist fé í á undanförnum árum. Það horfir þó til betri vegar í þessu þar sem nú hafa verið settir
fjármunir þó litlir séu í þetta og tel ég það góða viðurkenningu á þætti borgarinnar í því. Það er þó
umhugsunarvert hvort ekki eigi að taka þetta inn í alla framtíðarsamninga sem félögin gera um
nýframkvæmdir og fá þannig inn í rekstrarsamningana fé til að standa undir meiriháttar viðhaldi. Þetta
má vel útfæra þannig að á hverju ári komi fé frá borginni sem hlutfall af heildarkostnaði og að það leggist
inn á reikning og verði svo nýtt til að bregðast við þegar þörf er á. Þetta myndi spara fé skattborgara
verulega því þegar beðið er með að fara í eðlilegt viðhald verður það bara dýrara þegar loks kemur að
því að ekki verði beðið lengur.
Það eru margir aðrir þættir í samskiptum okkar við Reykjavíkurborg sem bíða úrlausnar. Þar eru helst að
nefna frístundavagninn og kynningarstarf félaganna í grunnskólum borgarinnar. Ég hef sent bréf til
borgarinnar vegna þessara mála og óskað eftir fundi með formönnum SFS og ÍTR til þess að fundin verði
lausn á þessum málum. Annars hafa samskipti við borgina verið með ágætum og kjörnir fulltrúar gera sér
æ betur grein fyrir mikilvægi þess starfs sem við rekum á vegum íþróttafélaganna í borginni og sem
dæmi um það má nefna sameiginlega fundi og málþing sem við höfum haldið hér í íþróttamiðstöðinni.
Sérstaklega vil ég þó þakka Ómari Einarssyni, framkvæmdastjóra ÍTR, gott samstarf og skilning á
málefnum íþróttafélaganna.
Rætt hefur verið við Menntamálaráðuneytið um að Laugardalshöll, Sundlaugin í Laugardal og
Skautahöllin verði skilgreind sem þjóðarleikvangar. Þetta er afskaplega mikilvægt fyrir okkur því í dag er
staðan sú að krafa er gerð á Reykjavíkurborg að standa undir rekstri þessara mannvirkja með engum
stuðningi frá ríkinu. Þetta hefur áhrif á æfingatíma félaganna í borginni og auðvitað á endanum á
framlög borgarinnar til starfsemi félaganna.
Samþykkt var á síðasta þingi okkar hér hjá ÍBR að farið yrði þess á leit við Menntamálaráðuneytið að
hafin verði vinna við gerð hagrænnar úttektar á íþróttastarfi á Íslandi. Við fórum með þá tillögu á fund

ásamt formanni ÍTR, Framkvæmdastjóra ÍSÍ og framkvæmdastjórum ÍBR og ÍTR og fengum góðar
viðtökur hjá ráðuneytinu. Málið er þannig statt núna að verið er að fjármagna af hálfu ríkisins þessa
vinnu og er það von okkar að hún getir hafist sem allra fyrst.
Reykjavíkurmaraþon hefur vaxið mikið á undanförnum árum og allir þeir viðburðir sem reknir eru í
tengslum við það. Þrátt fyrir að einhverjir séu mótfallnir því að ÍBR sjái um þessi hlaup þá er staðreyndin
sú að með því að sinna þessu starfi er hreyfingin í Reykjavík einmitt að vinna við að breiða út íþróttir og
hreyfingu til almennings en um leið að taka mikilvægan atburð í okkar samfélagi, reka hann af skynsemi
og með hagkvæmni og vekja þannig athygli á starfsemi okkar með öflugum hætti. Á sama tíma hefur ÍBR
náð að byggja hlaupið upp úr að vera rekið með tapi yfir í að það sé rekið með hagnaði sem hefur reynst
hreyfingunni verulega vel varðandi sameiginlegan rekstur á skrifstofunni auk þeirra fjármuna sem hafa
farið út til félaganna vegna vinnu við hlaupið. Jákvæð áhrif maraþonsins má einnig sjá merki í
ársreikningi ÍBR fyrir árið 2011 en þá greiddi maraþonið leigu vegna skrifstofurýmis aftur í tímann vegna
tapáranna. Þetta fé fer í framkvæmdasjóðinn sem húsaleigutekjur. En nú er svo komið að þegar búið er
að fjárfesta í að byggja þetta upp og við horfum á þann möguleika að þessi viðburður geti skilað
hreyfingunni fjármunum til lengri tíma, þá koma ýmsir hlaupandi og segja, Nú vil ég!!!! En ég er þeirrar
skoðunar að það sé íþróttahreyfingin í Reykjavík sem eigi að njóta góðs af þessu uppbyggingarstarfi og
mun því sem formaður standa vörð um það.
Reykjavík International Games hefur aldrei verið stærra en nú í ár. Þessi viðburður stækkar ár frá ári
enda spennandi kostur fyrir íþróttamenn allstaðar frá í heiminum. Ég hef áður rætt mikilvægi þessa
viðburðar fyrir íslenskt samfélag en okkar hlutverk á næstu árum er að móta stefnu um hvernig við
viljum sjá leikana verða enn öflugri alþjóðlegan viðburð. Vert er að þakka þeim fjölmörgu aðilum sem
leggja hönd á plóg við að gera þennan viðburð eins glæsilegan og raun ber vitni.
Eftir hrunið var skorið niður allt framlag borgarinnar til afrekssjóðs þar sem styrktir voru einstaklingar til
áframhaldandi afreka sem og félagslið sem náðu íslandsmeistaratitlum. Þar að auki voru styrkir til
rekstrar ÍBR skornir verulega niður og þess gætt að niðurskurðurinn á íþróttamálin í heild hefði minni
áhrif á félögin. Sú ráðstöfun varð til þess að minni fjármunir voru til ýmissa verka meðal annars
afreksmála. Þessu höfum við náð að koma aftur af stað með borginni og von okkar er að þessi sjóður geti
vaxið áfram til fyrri styrks, til hagsbóta fyrir þá sem árangri ná á íþróttasviðinu.
Næsta sumar er áætlað að afreksmiðstöð verði opnuð í Laugardalnum í samvinnu við ÍSÍ, KSÍ og fleiri
aðila með stuðningi frá Reykjavíkurborg. Þetta mál sem við höfum barist fyrir mjög svo lengi er því loks
að verða að veruleika og í okkar eigin húsakynnum sem er mjög svo ánægjulegt. Við fórum líka í
endurbætur á húsnæði ÍBR í Laugardal sem var löngu orðið tímabært auk þess sem kröfur voru komnar
um að styrkja þyrfti húsið útaf jarðskjálftaálagi. Um leið nýttum við tækifærið og komum fyrir lyftu í
húsið og gerðum þar með öllum okkar félögum kleift að komast á skrifstofurnar, fötluðum og ófötluðum.
Þessi breyting leiddi til stækkunar húsnæðisins sem við eigum skuldlaust og er það nú mun verðmætari
eign á eftir. Við fjármögnuðum þetta með lántöku frá okkur sjálfum, úr framkvæmdasjóði en um leið
komum við meira af húsnæðinu í útleigu og munum á 10 árum endurgreiða þessa framkvæmd inn í
sjóðinn og ná eftir það enn meiri tekjum til lengri tíma. Ég er sannfærður um að þetta var góð fjárfesting
fyrir hreyfinguna í Reykjavík sem muni til lengri tíma styrkja starf okkar enn frekar.

En eins og ég sagði frá á síðasta þingi þá er rekstur Skautahallar orðinn mjög þungur vegna þess að
greiðslubyrði af láninu hefur hækkað núna í lok samningstímans. Framlög til Skautahallarinnar hafa ekki
hækkað með sama hætti og til annarra mannvirkja á undanförnum árum og ekki var gert ráð fyrir að
orkukostnaður myndi hækka eins og hann hefur gert á sama tíma sem allir þekkja sem reka eigin
mannvirki. Auk þessa er allur tækjabúnaður fyrir löngu kominn á tíma sem veldur hærri rekstrarkostnaði
heldur en ef um ný tæki væri að ræða. Það er þó huggun harmi gegn að nýr hefill verður kominn í gagnið
næsta vetur á svellinu sem mun hafa jákvæð áhrif á reksturinn. Við höfum gert ráðstafanir eftir bestu
getu og óskað eftir samningaviðræðum við Orkuveituna um að kaupa orku með öðrum hætti en um leið
þurfum við að ræða það af alvöru við borgina hvað taki við en nú eru 5 ár eftir af samningnum.
Starfsmenn íþróttafélaga og Íþróttabandalags Reykjavíkur hafa unnið af miklum krafti fyrir það frábæra
starf sem við höfum rekið í hreyfingunni undanfarið. Þetta fólk á hrós skilið fyrir sitt óeigingjarna starf og
þann kraft sem það hefur fært okkur. Það sama á við um alla þá sjálfboðaliða sem starfa á okkar vegum
um alla borg í jákvæðu og uppbyggilegu starfi sem sannarlega hefur verið samfélagsleg nauðsyn,
sérstaklega á erfiðum tímum eins og þjóðin hefur gengið í gegnum á undanförnum árum.
Við munum alltaf geta tekist á um áherslur í starfi okkar hjá ÍBR. Aðalatriðið er þó að við getum rætt
saman og farið yfir málin á málefnalegan hátt með það að leiðarljósi að efla enn frekar íþróttastarf í
borginni. Við megum því ekki láta stóryrði og gífuryrði verða tákn í þeim skoðanaskiptum en ræða málin
á faglegan og yfirvegaðan máta eins og okkar er von og vísa. Það munum við gera í kvöld í nefndastarfi
okkar og svo áfram á næsta kjörtímabili.
Ég hef hér stiklað á stóru í starfi ÍBR og félaganna undanfarin tvö ár en það hefur, eins og ég sagði í
upphafi, verið gullsígildi fyrir okkur hvað vel hefur gengið að vinna saman að hagsmunum okkar. Við
settum okkur það markmið að standa vörð um starf með börnum og unglingum í samfélaginu og það
hefur tekist að mínu mati. Nýir samningar eru til merkis um það.
Ég segi hér með 46. þing Íþróttabandalags Reykjavíkur sett. Þakka ykkur fyrir.
Áður en við kjósum okkur þingforseta þá er komið að liðnum: Ávörp gesta. Forseti ÍSÍ hefur beðið um
orðið, Ólafur, gjörðu svo vel”. Ingvar stígur úr pontu og Ólafur Rafnsson forseti ÍSÍ kemur í pontu.
“Ég ætlaði nú að byrja hér á að ávarpa minn uppáhalds þingforseta ég verð sennilega að strika yfir það,
það er ekki búið að skipa hann. En ég ætla að byrja á því þá að fá að ávarpa ágætan formann
Íþróttabandalags Reykjavíkur og stjórn sambandsins ásamt þeim gestum sem hér eru bæði frá
Reykjavíkurborg og ÍTR og auðvitað umfram allt ykkur ágætu þingfulltrúa. Ég flyt ykkur kveðjur
framkvæmdarstjórnar Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, sem reyndar var að ljúka fundi núna rétt í
þessu hér út í Íþróttamiðstöð. Og ég vil fá að óska Íþróttabandalagi Reykjavíkur hjartanlega til hamingju
með góða starfsemi og gott samstarf á undanförnum árum. Við höfum átt afar góð samskipti við Ingvar
Sverrisson formann ÍBR og ekki síður Frímann Ara Ferdinandsson framkvæmdastjóra og það sama má í
raun og veru segja um allt starfsfólk og stjórn ÍBR að það hefur verið til fyrirmyndar. Við erum auðvitað
nágrannar í dalnum, við hittum þetta fólk mikið og samskiptin og samstarfið hefur gengið afar vel. Það
má auðvitað líka geta þess að við höfum auðvitað fengið góð afnot af ykkar fína varaformanni, Erni
Andréssyni, um langt skeið á vettvangi stjórnar ÍSÍ. Nú ég vil þakka fyrir glæsilega og greinagóða skýrslu

sem er aðgengileg á netinu og ég náði nú aðeins að kynna mér í dag. Hún er algjörlega til fyrirmyndar og
hún sýnir kannski með skýrum og greinagóðum hætti þetta umfangsmikla starf sem fram fer innan
vébanda ÍBR. Það eru auðvitað þið félögin sem standið fyrir því starfi. Því ofar sem við förum í þennan
svokallaða píramída þeim mun meiri forréttinda njótum við að fá að taka heiðurinn af ykkar starfi þegar
vel gengur. En það er alveg ljóst að ábyrgð ÍBR og þeirra félaga sem starfa hér í Reykjavík er mikil því að
þetta er langstærsta íþróttahéraðið. Þetta er leiðandi afl og þetta er það hérað sem aðrir líta til og ekki
bara varðandi stærðina heldur líka það starf sem fer fram innan vébanda héraðsins og þar erum við að
líta til atriða sem kannski eru jafnvel ekki að finna annarsstaðar og þá á ég við þróun á mótahaldi og
jafnvel starfsemi sérráða. Þetta er nokkuð sem íþróttahéruð voru kannski meira stofnuð um hér fyrir öld
síðan eða svo en málið er það að ÍBR hefur verið að stíga skref í átt til þróunar á því að skilgreina betur
sitt hlutverk og það er fyrirmynd sem ég veit að önnur íþróttahéruð líta til. Nú þetta hefur síðan verið
gert með mjög réttum hætti varðandi til að mynda samstarf við sérsambönd innan vébanda ÍSÍ og þau
sérráð sem starfa þar á milli. Þetta hefur líka átt sér ákveðna sérstöðu til að mynda varðandi
fjölgreinamót, og þar er ég fyrst og fremst kannski að líta til Reykjavíkurleikanna eða Reykjavik
International Games. Því hafi einhver verið í vafa um að þessi viðburður myndi ná sér á legg hér fyrir
nokkrum árum, við heyrðum ýmis sjónarmið um það og hygg ég að enginn sé í vafa þar í dag og þar eiga
auðvitað bæði frumkvöðlarnir sem lögðu það til og þeir sem hafa fylgt þessu eftir af einurð eiga allan
heiður skilinn af því að bæta hér glæsilegum viðburði í íþróttaflóru, ekki bara Reykvíkinga heldur allra
Íslendinga. Nú síðan eru auðvitað fleiri íþróttaviðburðir sem ÍBR hefur ýmist staðið fyrir eða átt
frumkvæði af og það er bæði Grunnskólamót og hér kom fram líka áðan í skýrslu formanns umfjöllun um
Reykjavíkurmaraþonið og síðan eru auðvitað ýmsir hlaupaviðburðir og allt þetta hefur skapað nýjar
víddir sem hafa mætt þörf sem kannski var til staðar í hreyfingunni en hafði ekki verið mætt og ég hrósa
ÍBR fyrir þetta framtak. Nú varðandi fjármálin sem verða væntanlega til umfjöllunar eða verður gerð
grein fyrir hér á eftir að þetta er auðvitað umfangsmikill fjárhagur sem er innan ÍBR, þetta er stór
efnahags- og rekstrarreikningur. Þetta eru tölur sem hvergi sjást annars staðar í íþróttahreyfingunni og
velta uppá hátt í tvo milljarða er auðvitað óþekkt hjá nokkrum öðrum sambandsaðila ÍSÍ. En ég vil hrósa
ÍBR fyrir svona ábyrga fjármálastjórnun, þetta er hér tveggja ára uppgjör sem við sjáum. Við sjáum svona
nettan hagnað uppá fimm til sex milljónir hvort ár ásamt því að eiginfjárstaða er traust. Það sýnir okkur
það að menn eru kannski að ná þessu jafnvægi á því að það er hvorki verið að bruðla með fé né í raun og
veru verið að sitja á sjóðum umfram þá nauðsyn sem þarf til að fjármagna það grasrótarstarf sem
sambandið stendur fyrir. Við fylgjumst býsna vel með fjármálum sambandsaðila og höfum ekki hikað við
að gera athugasemdir þegar hlutir eru ekki í lagi. Hér sýnist mér allt vera til fyrirmyndar og ekki bara það
heldur sýnist mér þessi samstaða sem formaðurinn kom inná hér áðan líka vera það sem skiptir okkur
mestu máli, það er þetta starf sem sambandið, það eru ekki bara fjármálin heldur það að halda mönnum
saman og einhuga að baki þessu starfi sem fjármunirnir eru að ganga til. Og talandi um að allt sé til
fyrirmyndar þá vil ég líka lýsa ánægju minni með það að í fyrirliggjandi stefnu og starfsáætlun stjórnar
þar er hvatt til þess að félög innan ÍBR gerist fyrirmyndarfélög ÍSÍ. Þar sé ég töluverð sóknarfæri í
samstarfi og það voru hnökrar á því hér fyrir nokkrum árum síðan og ég fagna því ef þessi vettvangur
verður sameiginlegur hjá ÍSÍ og ÍBR til þess að efla starfsemi og gæðastarf íþróttafélaganna í Reykjavík.
Nú við höfum auðvitað átt býsna gott samstarf um ýmsa þætti er lúta að til að mynda ánægjuvoginni
sem formaðurinn kom inná hér áðan líka. Og ykkur til upplýsingar þá er þessi rannsókn, hún er svona
aðeins á milli þilja í ráðuneytinu. Það er verið að skilgreina það með hvaða hætti unnt er að vinna það.

Það var búið að eyrnamerkja ákveðið fé hjá ráðuneytinu í þessa rannsókn og sá aðili sem vann þetta fyrir
hinar skapandi greinar var ekki tilbúinn að vinna það fyrir íþróttir þannig að þetta er svona aðeins hjá
okkur að nokkru leyti með ráðuneytinu. En ánægjuvogin er auðvitað nokkuð sem, hún er rannsókn og
svona segir okkur hvað við erum að gera og ég held að það sé alltaf gott þótt við þurfum að greiða fyrir
það peninga að komast að því hvað við erum að gera að þá er þetta viðhorf þeirra sem við erum að vinna
fyrir, þeirra sem við erum að þjóna, skiptir okkur auðvitað höfuðmáli. Ég held að ef við lítum til
niðurstaðna ánægjuvogarinnar þá getum við sagt það með réttu, og þá á ég við ykkur öll hér inni, að þið
eruð að vinna gott starf í því að þjóna ykkar félagsmönnum, að sinna þeim þörfum sem félagsmenn
vænta af ykkar starfi. Það er auðvitað það sem við erum að stefna að. Ég hef stundum sagt það að við
ræðum mikið um fjármál og peninga en hagnaður verður aldrei okkar markmið. Hins vegar eru fjármálin
og traust fjárhagsstaða sá grundvöllur sem við þurfum að leggja til þess að ná okkar íþróttalegu
markmiðum og það er auðvitað mikilvægt að gera greinarmun á þessu tvennu. Nú við höfum líka átt
samstarf um ýmis atriði er lúta að atriðum á borð við siðareglur og viðbragðsáætlun og þar kemur það til
að ÍBR er það stórt að upplýsingastreymið og vinna við að búa þetta til fer töluvert í báðar áttir og við
höfum reyndar leitað töluvert í þekkingu hjá ÍBR og tekið þar margt upp sem þar hefur verið gert vel og
ég held að þetta sé nokkuð sem muni fá aukið vægi í svona samfélagslegu mikilvægi íþrótta í framtíðinni,
siðareglur og viðbragðsáætlanir sem við munum líka fjalla um á komandi íþróttaþingi. Síðan nefndi
formaðurinn hér í sínu ávarpi áðan afreksmiðstöðina og þetta er nokkuð sem ég vil fá að þakka ÍBR fyrir
drifkraft og ákveðna þrautseigju við að keyra það mál áfram. Þetta er auðvitað mjög stórt mál fyrir
hreyfinguna og ég vona og trúi því að þetta verði að þeim veruleika sem fram kom hér áðan og það
verður mikil fagnaðarstund og þar á ÍBR mikinn þátt. Nú að lokum þá sýnist mér nú að hér liggja ýmsar
góðar og markverðar tillögur fyrir þinginu og það er gaman að sjá hér líka að það er hugað að
stefnumótun og það er hugað að því, eins og formaðurinn nefndi hér áðan, að draga upp sviðsmyndir. Ég
fagna til að mynda tillögu um það að auka aðgengi almennings að íþróttamannvirkjum. Það tengist
kannski þessari umræðu líka um það að við þurfum í raun og veru að bæta kannski nýtingu
mannvirkjanna. Við höfum tækifæri til þess víða hygg ég og ekki síður það kannski að mannvirkjamálin
lúta að því að tryggja aðgengi fyrir okkar landslið, fyrir okkar afreksfólk og þessi hugmynd um
þjóðarleikvang er auðvitað nokkuð sem gerist auðvitað best hér á vettvangi ÍBR og Reykjavíkurborgar.
Nú hér er athyglisverð tillaga líka um stofnun sambanda íþróttabandalaga í tengslum við umsókn að
UMFÍ. Mér fannst þetta athyglisverð nálgun og ég hitti nú hér einhverja flytjenda þeirrar tillögu áðan. En
síðan að lokum þá vil ég nefna hér að hér er tillaga um samræmda framsetningu ársreikninga félaga.
Þetta er líka mjög gott mál og þarft og ég hygg að þar sé mjög gott að samstarf ÍBR og ÍSÍ komi til og þar
hygg ég líka að megi líta til þess að það þarf að samræma framsetningu reikningsskila sveitarfélaga með
þeim hætti að unnt sé að bera saman framlög með ákveðnum hætti frá einu sveitarfélagi til annars. En
ég ætla ekki að þreyta ykkur kannski lengur hér með mínum orðum. Ég ætla að óska ykkur öllum
þingfulltrúum velfarnaðar í þingstörfum og ég hlakka til þess að eiga gott samstarf hér eftir sem hingað
til við framkvæmdarstjórn ÍBR. Takk fyrir.“
Ólafur stígur niður og Ingvar kemur í pontu.

„Þakka þér fyrir hlý orð í okkar garð, Ólafur. Það eru ekki fleiri sem hafa kvatt sér hljóðs undir þessum lið.
Ég hef ekki verið sakaður um það að vera mikill íhaldsmaður í gegnum tíðina en það er þó finnst mér
mikilvægt að halda í heiðri hefðir eins og hægt er. Það hefur verið hefð hér hjá okkur í
Íþróttabandalaginu við upphaf þings að við minnumst þeirra félaga sem hafa fallið frá á síðastliðnum
tveimur árum og ég ætla að lesa hér hratt yfir en það eru því miður ansi margir sem féllu frá úr starfinu
hérna hjá okkur.
Gísli Benóný Kristjánsson lézt 1. maí 2011. Hann fæddist 24. apríl 1920 á Ísafirði og lagði þar snemma
stund á knattspyrnu hjá Herði og skíðaíþróttina með skátafélaginu Einherjum. Eftir flutning til
Reykjavíkur iðkaði hann skíði á vegum ÍR, var formaður skíðadeildar, sat í aðalstjórn ÍR, ennfremur í
stjórn SKÍ í 10 ár og sat um árabil í Ólympíunefnd. Hann var fararstjóri skíðamanna á Ólympíuleikum í
Osló, Cortina og Grenoble.
Júlíus Arnarsson lézt 21.maí 2011. Hann var fæddur 6.janúar 1943. Hann var fyrsti íþróttakennari ÍFR frá
1974 og kenndi þar í 35 ár. Hann var síðan formaður félagsins 1997-2011.
Ágúst Kristinn Guðlaugur Björnsson lézt 29.maí 2011. Hann var fæddur 16.febrúar 1938 á Siglufirði. Eftir
flutning til Reykjavíkur varð hann mjög virkur um langt árabil í starfi Frjálsíþróttadeildar ÍR og Skíðafélags
Reykjavíkur.
Arnór Pétursson lézt 28.júní 2011. Hann var fæddur 14.nóvember 1949 í Kópavogi en ólst upp á
Akranesi. Hann var bundinn við hjólastól eftir bílslys 1971 og 3 árum síðar stóð hann að stofnun ÍFR.
Hann var kosinn fyrsti formaður þess og gegndi því næstu 12 árin. Hann hafði forgöngu að byggingu
Íþróttahúss ÍFR í Hátúni og var formaður byggingarnefndar og hússtjórnar. Hann var fulltrúi á
bandalagsþingi um 35 ára skeið. Arnór var sæmdur gullmerki ÍBR 2003.
Egill Stardal lézt 28. júlí 2011. Hann var fæddur 14. september 1926 í Stardal í Mosfellsveit. Hann var
einn af frumkvöðlum að endurvakningu Skotfélags Reykjavíkur um miðja síðustu öld og var kosinn
formaður þess árið 1952.
Reynir Ólafsson lézt 19.ágúst 2011. Hann var fæddur 6.mars 1934 og hóf ungur æfingar og keppni í
handknattleik í KR, lék nokkra leiki með landsliði HSÍ, þjálfaði meistaraflokka KR, Vals og FH.
Páll Ásgeir Tryggvason lézt 1. september 2011. Hann var fæddur 19. febrúar 1922 og hóf ungur
golfiðkun, var kosinn í stjórn Golfklúbbs Reykjavíkur, var formaður GSÍ á árunum 1970-1980. Var
frumkvöðull að stofnun Landssambands eldri kylfinga, LEK, og var fyrsti formaður þess.
Árni Árnason lézt 13.september 2011. Hann var fæddur 12.febrúar 1927. Hann hóf ungur að leika
handknattleik með Víking, var formaður HKRR og beitti sér sem slíkur fyrir stofnun HSÍ 1957 og var
formaður þess fyrstu 2 árin. Hann var sæmdur gullstjörnu ÍBR 1972.
Egill Arnór Halldórsson lézt 8.október 2011. Hann var fæddur á Akureyri 16.apríl 1924. Egill lærði
skylmingar í Hollywood á námsárum í LA og stofnaði eftir heimkomu Skylmingafélag Reykjavíkur á
6.áratug síðustu aldar. Hann var ráðgjafi Þjóðleikhússins þegar skylmingar voru þáttur í leikriti hússins.

Katrín Atladóttir lézt 13.október 2011. Hún var fædd 30.júní 1955 og æfði og keppti á yngri árum í
kastgreinum frjálsíþrótta. Síðan snéri hún sér að stjórnarstörfum í frjálsíþróttadeild ÍR og var formaður
deildarinnar. Hún var kosin í stjórn FRÍ og var framkvæmdastjóri 1997-1999. Katrín kom víða við í
störfum sjálfboðaliða fyrir frjálsíþróttahreyfinguna og í 2 áratugi fór ekki fram sú frjálsíþróttakeppni að
hún væri þar viðloðandi.
Einar Baldvin Pálsson lézt 28. október 2011. Hann var fæddur 29. febrúar 1912. Eftir nám í Þýskalandi
kynntist hann skíðaíþróttinni, átti sæti í SKRR og sat í stjórn SKÍ. Með Steinþóri Sigurðssyni sá hann um
ritun keppnisreglna fyrir skíðamót er efnt var til fyrsta skíðamóts Íslands 1937 í Hveradölum.
Jón Aðalsteinn Jónasson lézt 25.nóvember 2011. Hann fæddist í Hafnarfirði 18.nóvember 1926 og tók
ungur að leika knattspyrnu, fyrst með FH og síðan með Víking. Hann var kosinn formaður Víkings 19731980 og þá stofnaði hann 3 nýjar deildir hjá Víking, blak, badminton og borðtennis.
Jón Ásgeir Blöndal lézt 23.desember 2011. Hann var fæddur á Siglufirði 13.maí 1966. Eftir komuna suður
gerðist hann formaður og framkvæmdastjóri Karatefélagsins Þórshamars í 10 ár og síðar bætti hann við
forystu fyrir Karatefélag Vesturbæjar.
Steinn Guðmundsson lézt 28.desember 2011. Hann fæddist 13.nóvember 1932 og hóf ungur að æfa og
leika knattspyrnu með Fram. Hann lék upp alla aldursflokka og eftir virka þátttöku tók hann að sér
þjálfun yngri flokka og síðan dómarastörf í 10 ár. Hann var frumkvöðull að stofnun skíðadeildar Fram og
síðan var hann formaður Fram 1976-1978.
Sigursteinn Gíslason lézt 16. janúar 2012. Hann var fæddur á Akranesi 25. júní 1968. Hann varð 9 sinnum
Íslandsmeistari með ÍA og KR, lék 22 landsleiki í knattspyrnu og var síðar þjálfari meistaraflokks hjá KR,
Víkingi og Leikni.
Svan Friðgeirsson lézt 31.mars 2012. Hann var fæddur á Akureyri 9.nóvember 1927 og lagði stund á
margar íþróttagreinar frá unga aldri. Eftir flutning til Reykjavíkur vann hann Íslandsmeistaratitla í
handknattleik og knattspyrnu með Fram og var síðar formaður handknattleiksdeildar Fram. Síðar tók
golfið hug hans allan og var hann þrívegis kosinn formaður GR.
Hafsteinn Guðmundsson lézt 29. apríl 2012. Hann var fæddur 1. október 1923 og gekk ungur til liðs við
Val og lék þar bæði knattspyrnu og handknattleik. Hann varð Íslandsmeistari í knattspyrnu 1945 og var
valinn í fyrsta knattspyrnulandsliðið gegn Dönum 1946. Hann var einnig valinn í handknattleikslandsliðið
1949 og 1950.
Karl Guðmunsson lézt 24. júní 2012. Hann var fæddur 28. janúar 1924 og hóf ungur knattspyrnuiðkun
hjá Fram og lék með öllum aldursflokkum, var Íslandsmeistari 1946 og 1947, valinn í fysta landslið
Íslands í knattspyrnu 1946 og var fyrirliði í sigurliðinu gegn Svíum 1951. Eftir áratuga starf við
íþróttakennslu í skólum varð hann fræðslustjóri ÍSÍ 1985. Hann var þjálfari margra félaga, bæði hér á
landi og í Noregi svo sem og íslenska landsliðsins.

Jóhann Sigurður Einvarðsson lézt 3.nóvember 2012. Hann var fæddur 10.ágúst 1938 og hóf ungur iðkun
handknattleiks í KR. Hann var skipaður fulltrúi félagsins í HKRR og kosinn formaður þess 1965. Hann átti
síðan 1974-1976 sæti í stjórn HSÍ.
Kristján Karl Pálsson lézt 4.nóvember 2012. Hann var fæddur 15.júlí 1933 og um miðja öldina flutti hann
í nýtt hverfi við Bústaðaveg. Nokkru síðar haslaði Knattspyrnufélagið Víkingur sér svæði í hverfinu og
eftir það lágu leiðir þeirra saman. Kristján gerðist forystumaður í knattspyrnudeild Víkings og var þar
formaður 1972 og 1973 og síðar var hann kosinn í framkvæmdastjórn ÍBR 1984-1988.
Baldur B. Maríusson lézt 15. desember 2012. Hann var fæddur 18. apríl 1936 og lagði ungur leið sína á
knattspyrnuæfingar hjá KR. Hann kom að félagsmálum og var kosinn í stjórn knattspyrnudeildar og síðar
formaður hennar. Hann var 1977 skipaður fulltrúi KR í KRR og var formaður ráðsins á árunum 1989-1996.
Hann var um árabil í hlutastarfi hjá Baldri Jónssyni á Melavellinum.
Ólafur Bjarki Ragnarsson lézt 10.febrúar 2013. Hann var fæddur 29.júlí 1934 og hóf snemma að iðka
golfíþróttina innan GR. Hann var 4 sinnum klúbbsmeistari og lék í landsliðinu í golfi í HM í Mexíco 1966.
Hann var formaður GR 1967-1969.
Árni Vilhjálmsson lézt 5.mars 2013. Hann fæddist 11.maí 1932. Ungur að aldri tók hann að æfa
skylmingar hjá Skylmingafélaginu Gunnloga og var í fremstu röð skylmingamanna um miðja síðustu öld
og má segja að starf Gunnloga hafi lagst af þegar Árni fór utan til framhaldsnáms.
Gísli Halldórsson fyrrum formaður ÍBR og forseti ÍSÍ lézt 8. október 2012. Hann fæddist 12. ágúst 1914 á
Kjalarnesi en flutti ungur með fjölskyldu sinni til Reykjavíkur þar sem hann hóf ungur að leika
knattspyrnu með KR. Hann var kosinn í stjórn ÍBR á stofnfundinum 1944 sem gjaldkeri og 1949 kosinn
formaður bandalagsins og því embætti gengdi hann næstu 13 árin. Eftir glæsilega afmælishátíð ÍSÍ í
tilefni hálfrar aldar afmælis þess 1962, en Gísli var formaður undibúningsnefndar, var hann kosinn forseti
ÍSÍ um haustið. Forseti íþróttaþingsins, Baldur Möller, sem verið hafði samstarfsmaður Gísla í stjórn ÍBR
frá upphafi, lét svo ummælt er hann kynnti kosningu forseta að nú yrði hátt til lofts og vítt til veggja hjá
ÍSÍ. Það hefur svo sannarlega rætzt. Ekki er rými til að telja upp allar þær stofnanir sem hann kom að né
öll þau svið þar sem hann lagði hönd á plóg en framlag hans var ótrúlegt að umfangi. Hann var svo
sannarlega maður uppbyggingar og stóð fyrir framkvæmdum við hin stóru íþróttamannvirki í
Laugardalnum sem uppfylla alþjóðlegar keppniskröfur.
Með Gísla er genginn einn fremsti forystumaður íslenskrar íþróttahreyfingar seinni helming síðustu
aldar.
En við skulum þá halda áfram með þingið. Ég ætla þá að leggja til að við kjósum forseta þingsins og
ritara. En mín tillaga er sú að Sigríður Jónsdóttir verði fyrsti forseti og Steinn Halldórsson annar forseti.
Þá legg ég til að Anna Lilja Sigurðardóttir verði fyrsti þingritari og Gerður Þóra Björnsdóttir annar
þingritari.“ Samþykkt með lófataki. „Þá held ég að formlegum störfum mínum sem stjórnanda þessa
fundar sé lokið og ég gef Sigríði orðið.“
Ingvar stígur úr pontu og Sigríður tekur við.

„Forseti ÍSÍ,
formaður,
ágætu þingfulltrúar.
Ég þakka ykkur það traust sem þið sýnið mér með því að treysta mér fyrir að stýra þessu þingi
Íþróttabandalags Reykjavíkur. Ég hef kynnt mér að það hefur verið löglega til þessa þings boðað með
öllum lögmætum frestum og því er þetta löglegt þing og við göngum hér til dagskrár. Samkvæmt lögum
ÍBR er ákvæði um að að lokinni kosningu þingforseta og ritara skuli kosin þriggja manna kjörbréfanefnd.
Hér er tillaga um kjörbréfanefnd: formaður hennar Eiríkur Einarsson og með honum í kjörbréfanefnd
Kristmundur Bergsveinsson og Pála Þórisdóttir. Eiríkur mun vera formaður nefndarinnar og ég ætla að
biðja kjörbréfanefnd um að taka nú þegar til starfa. Í dagskránni er gert ráð fyrir að flutt sé skýrsla
stjórnar en það kom svo sem fram í máli formanns hér áðan, í setningarávarpi hans að hann flutti
eiginlega sömuleiðis skýrslu stjórnar og hún er búin að vera aðgengileg á netinu öllum sem hana hafa
viljað sjá þannig að hún verður ekki flutt frekar. Meðan kjörbréfanefnd starfar skulum við gera smá
kaffihlé. Það er boðið uppá veitingar hérna til hliðar. Ég kalla ykkur síðan hér inn aftur eftir 10 mínútur.“
17:30 Hlé – veitingar.
17:45 Ársreikningur ÍBR.
Þingforseti ávarpar þingið: „Þá hefjum við aftur þingstörf. Ég vil kannski minna ykkur á og biðja ykkur
vinsamlega um að taka hringingar af símum svo að þær trufli ekki þingstörf hér á eftir og að sjálfsögðu
vænti ég þess að allar umræður verði málefnalegar. En þá er hér samkvæmt dagskránni næsta mál
ársreikningur ÍBR og það er framkvæmdastjóri ÍBR sem flytur ársreikninginn. Frímann Ari, munt þú ekki
flytja ársreikninginn, þingskjal nr. 1?“
Það er gjaldkeri ÍBR, Lilja Sigurðardóttir, sem flytur ársreikning ÍBR, Sigríður býður henni að gjöra svo vel.
Lilja stígur í pontu og tekur til máls: „Þingforseti, ágætu þingfulltrúar. Ég mun nú fara yfir reikninga
íþróttabandalagsins en á formannafundi sem haldinn var í nóvember 2012 voru ársreikningar 2011
kynntir og nú fer ég yfir reikninga ársins 2012. Kjörnir skoðunarmenn reikninga þeir Guðmundur
Frímannsson og Sigurður Hall hafa samþykkt og áritað reikningana og ég mun fara yfir
samstæðuuppgjörið en í samstæðunni eru aðalsjóður ÍBR, framkvæmdasjóður og Skautahöll í Laugardal.
Þessir reikningar eru allir í ársskýrslunni sem þið eruð með og skýringar eru fyrir aftan hvern reikning.
Forseti ÍSÍ talaði hér áðan um hversu stóran rekstrarreikning við höfum en ég ætlaði nú að taka það fram
að cirka helmingur rekstrartekna og –gjalda sem sýndur er fer í gegnum bandalagið en annað fer í
gegnum borgarsjóð. Það er að ósk borgarinnar að þetta er birt með þessum hætti til þess að þeir hafi
yfirsýn yfir hversu mikið fer í íþróttamálin í borginni. Á undanförnum árum hefur samt sem áður hækkað
þetta sem fer í gegnum ÍBR því að borgin hefur falið íþróttabandalaginu að greiða félögunum í samræmi
við samstarfssamninga.
En við skulum þá bara byrja yfirferð yfir reikninginn.“

Lilja fer yfir ársreikning ÍBR 2012 sem er að finna í skjalinu „Ársreikningur ÍBR 2011-2012“ sem allir sem
sátu þingið fengu í hendur.
Lilja hefur lokið kynningu á reikningum ÍBR.
Sigríður þingforseti tekur til máls: „Lilja Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu en áður en að ég opna fyrir
umræðu um skýrslu stjórnar og reikninga, þá ætla ég að biðja formann kjörbréfanefndar að koma hér
upp og gera grein fyrir störfum kjörbréfanefndar. Eiríkur, gjörðu svo vel.
Eiríkur stígur í pontu og tekur til máls: „Þingforsetar, formaður ÍBR, gestir, þingfulltrúar. Ég ætla að gera
grein fyrir kjörbréfa innkomunni. Það eru 69 félög innan vébanda ÍBR og af þeim hafa 30 félög skilað
kjörbréfum en fulltrúar 28 félaga eru mættir og þeir félagar eru sem hér segir:
Félag
Dansfélag Reykjavíkur
Glímufélagið Ármann
Golfklúbbur Reykjavíkur
Hestamannafélagið Fákur
Íþróttafélag fatlaðra
Íþróttafélagið Fylkir
Íþróttafélagið Ösp
Íþróttafélag Reykjavíkur
Júdófélag Reykjavíkur
Karatefélagið Þórshamar
Keilufélag Reykjavíkur
Knattspyrnufélagið Fram
Knattspyrnufélagið Valur
Knattspyrnufélagið Víkingur
Knattspyrnufélagið Þróttur
Knattspyrnufélag Reykjavíkur
Rugbyfélag Reykjavíkur
Skautafélagið Björninn
Skautafélag Reykjavíkur
Skotfélag Reykjavíkur
Skylmingafélag Reykjavíkur
Sundfélagið Ægir
Tennis- og badmintonfélag
Reykjavíkur
Ungmennafélagið Fjölnir
Ungmennafélagið R36
Ungtemplarafélagið Hrönn
Vélhjólaíþróttaklúbburinn
Knattspyrnuráð Reykjavíkur
Skíðaráð Reykjavíkur
Sundráð Reykjavíkur
Samtals

Fjöldi fulltrúa
4
9
9
9
4
9
2
9
2
2
1
9
9
9
8
9
1
2
6
7
5
2
9

Fjöldi mættra fulltrúa
3
6
2
7
4
4
1
8
1
0
1
3
5
6
4
7
1
2
4
4
3
1
7

9
1
1
5
1
1
1
155

2
1
0
1
1
1
1
91

Það er sem sagt 91 fulltrúi af 147 (innskot frá þingritara, ekki vitað hvaðan hann fær töluna 147). En ef
einhverjir fleiri fulltrúar hafa mætt eftir að við fengum þetta þá gefa þeir sig fram við Stein.“ Þingforsetar
benda Eiríki á að frá TBR séu mættir 9 af 9 fulltrúum og frá KR séu mættir 8 af 9 fulltrúum. Eiríkur lýkur
máli sínu: „Þá hefur kjörbréfanefnd lokið störfum og Steinn tekur þá við kvörtunum ef einhverjar eru.“
Sigríður þingforseti tekur til máls: „Kjörbréfanefnd hefur lokið störfum sínum og það er kannski bara
ábending ef misræmi er í fulltrúafjölda og þeim fjölda sem hér hefur verið lesinn upp þá getur það legið í
því að fólk hafi ekki látið vita af sér hérna frammi þegar það kom en aðstoðarmaður minn mun ganga í
málið og leiðrétta það sem þarf að leiðrétta. En ég legg til að þessi kjörbréf sem fram hafa komið verði
samþykkt. Ef einhver hreyfir mótmælum, það held ég að sé ekki, en þá bendi ég ykkur á að í möppunum
ykkar erum við með rauð kort og gul kort og þeir sem samþykkja kjörbréf mega vinsamlegast gefa merki
með því að rétta upp gula kortið. Þetta er samþykkt, einróma. Að sjálfsögðu geta síðan mætt fulltrúar
sem eru löglega skráðir á kjörbréf og gefa þeir sig þá fram við starfsmenn þingsins.
En við höldum hér áfram dagskrá og nú er orðið laust um skýrslu stjórnar og reikninga. Ég vil
vinsamlegast biðja ykkur um að gefa merki og ég kynni ykkur þá þegar þið komið í pontu. Ef enginn
kveður sér hljóðs þá er umræðum lokið og þeir sem samþykkja skýrslu stjórnar vinsamlegast gefa merki
með gulu korti. Einhver á móti? Mér sýnist þetta vera samþykkt einróma.
Þá ætla ég að bera reikninga sambandsins upp. Þeir sem samþykkja framlagða reikninga ÍBR
vinsamlegast gefa merki með gulu korti. Einhver sem samþykkir þá ekki? Þeir eru sömuleiðis samþykktir
einróma. Þetta þarf að ganga hratt og vel fyrir sig.
Þá er komið að þeim lið í dagskránni sem er fjárhagsáætlun og skattgreiðslur félaga.“
18:00 Fjárhagsáætlun og skattgreiðslur félaga.

Þingskjal 1
Íþróttabandalag Reykjavíkur
Fjárhagsáætlun
Áætlun

Raun

Áætlun

Raun

Áætlun

Áætlun

2011

2011

2012

2012

2013

2014

Þjónustusamn. Félaga

624.700

515.796

624.700

536.478

592.000

619.000

Egilshöll.Lhöll ofl.

788.200

795.946

788.200

813.147

813.000

813.000

Borgarmannvirki

236.700

242.688

236.700

257.177

260.000

260.000

23.500

29.500

29.500

Tekjur: (í þús.kr.)

Verkefnatengdir styrkir

20.000

Útbreiðslustyrkur ÍSÍ

6.200

7.958

6.200

7.664

7.500

7.500

Lottótekjur

49.000

63.619

49.000

61.955

60.000

60.000

Skattar félaganna

5.000

4.808

5.000

5.030

5.000

5.000

Útleiga skólasala

32.000

24.540

32.000

33.579

32.000

32.000

Íslenskar getraunir

8.400

9.523

8.400

8.810

8.500

8.500

Þjónustugjöld

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

Vaxtatekjur

2.000

3.282

2.000

1.661

1.500

1.500

Aðrar tekjur

2.500

3.940

2.500

4.039

4.000

4.000

Tekjur alls:

1.758.400

1.695.800

1.758.400

1.756.740

1.816.700

1.843.700

Gjöld: (í þús.kr.)
Styrkir og framlög

1.684.600

1.628.145

1.684.600

1.684.748

1.737.600

1.764.800

Rekstur skrifstofu ÍBR

45.500

41.170

45.500

41.725

46.500

46.500

Önnur íþróttaleg starfsemi

20.700

24.225

21.200

26.097

27.000

27.000

Vextir og fjmsk.

650

686

650

292

300

300

Afskriftir

2.200

1.751

2.200

1.598

2.300

2.100

Hagnaður (tap)

4.750

-177

4.250

2.280

3.000

3.000

Gjöld alls:

1.758.400

1.695.800

1.758.400

1.756.740

1.816.700

1.843.700

Framkvæmdasjóður ÍBR
Fjárhagsáætlun
Áætlun

Reikn.

Áætlun

Reikn.

Áætlun

Áætlun

2011

2011

2012

2012

2013

2014

Húsaleigutekjur

10.000

21.396

13.000

13.069

13.000

14.000

Byggingastyrkur

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Vextir og verðbætur

300

1.467

500

1.188

1.000

1.500

14.300

26.863

17.500

18.257

18.000

19.500

Viðhald fasteignar

2.000

16.114

2.000

6.906

5.000

5.000

Fasteignagjöld

900

1.266

1.000

1.327

1.300

1.400

Rekstur sameignar

1.200

1.310

1.500

1.633

1.700

1.700

Rafmagn og hiti

400

626

500

665

700

750

Tryggingar

800

1.028

900

1.008

1.050

1.100

Skrifstofukostnaður

900

1.200

900

1.200

1.200

1.200

Fjármagnstekjusk.

60

293

100

138

200

300

Rekstrarhagnaður

8.040

5.026

10.600

5.380

6.850

8.050

14.300

26.863

17.500

18.257

18.000

19.500

Tekjur: (í þús.kr.)

Rekstrartap
Tekjur alls:
Gjöld: (í þús.kr.)

Gjöld alls:

Sigríður þingforseti heldur áfram: „Það er framkvæmdastjóri ÍBR, Frímann Ari Ferdinandsson, sem kynnir
hana. Frímann Ari gjörðu svo vel.“
Frímann Ari stígur í pontu og tekur til máls: „Þingforseti, þingfulltrúar. Ég ætla að gera fyrst grein fyrir
fjárhagsáætlun fyrir Íþróttabandalag Reykjavíkur.“ Frímann fer yfir áætlunina og útskýrir lið fyrir lið. Að
því loknu gerir hann slíkt hið sama varðandi fjárhagsáætlun Framkvæmdasjóðsins. Hann leggur þetta
síðan fram til þingsins.
Sigríður tekur til máls: „Frímann Ari hefur lokið máli sínu og lagt hér fram fjárhagsáætlun ÍBR fyrir næstu
starfsár. Ég legg til að þetta sé skráð sem þingskjal númer 1 og þessu verði vísað í fjárhagsnefnd.
Það má segja og benda á að nefndarfundir eru opnir og ég hvet ykkur eindregið hér að loknum þessum
degi að mæta á opna fundi þingnefnda og taka þátt í umræðum.“

Þingskjal 2

Skattar aðildarfélaga til ÍBR
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.
46. þing ÍBR, haldið 21.-22.mars 2013, samþykkir að skattur aðildarfélaga
ÍBR til bandalagsins verði 100 krónur á hvern félaga, 18 ára og eldri.
Greinargerð:
Um er að ræða óbreytt gjald frá því sem samþykkt var á síðasta þingi ÍBR.
Sigríður býður Frímann Ara aftur velkominn í pontu og flytur hann nú tillögu um skatta aðildarfélaganna
en Frímanni finnst passandi að umræður fari fram um báðar þessar tillögur í einu.
Sigríður vísar þingskjali 2 í fjárhagsnefnd til umfjöllunar.
18:10 Tillögur.

Þingskjal 3

Tillaga um breytingu á lögum ÍBR
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR
46. þing ÍBR, haldið 21.-22.mars 2013, samþykkir eftirfarandi breytingar á
lögum ÍBR:
5. grein
Hafi félagið á stefnuskrá sinni fleiri en eina íþróttagrein er félaginu heimilt að stofna
deild um hverja þeirra, samanber lög viðkomandi félags. Stofnun deildar skal tilkynna
til framkvæmdastjórnar ÍBR og viðkomandi sérsambands. Aðalstjórn félags fer með
æðsta vald í félaginu milli aðalfunda og ber ábyrgð á starfi og fjárhag félagsins í heild.
10. grein
Hvert það aðildarfélag, sem ekki hefur haldið aðalfund og sent skýrslur og ársreikninga í
samræmi við 7. gr., missir atkvæðisrétt sinn á næsta þingi ÍBR og missir einnig rétt til
að tilnefna fulltrúa á Íþróttaþing.
Líði annað ár án þess að félag haldi aðalfund eða geri skil á skýrslum, ársreikningum og
gjöldum, getur þing ÍBR tekið ákvörðun um, hvort félaginu skuli vikið úr bandalaginu.
Ákveði þing að víkja félagi úr bandalaginu skal tilkynna það til félagsins, ÍSÍ og
viðkomandi sérsambands/sérsambanda.
Að öðru leyti vísast til 6. kafla í lögum ÍSÍ.

17. grein
Samþykki stjórnir 2/3 hluta aðildarfélaganna tilmæli um að aukaþing verði haldið skal
verða við því. Einnig hefur stjórn ÍBR heimild til að boða til aukaþings. Um seturétt á
aukaþingi fer skv. 11. grein en allir boðunarfrestir og skilafrestir skulu vera helmingi
styttri en þegar um hefðbundið þing er að ræða.
Tilhögun aukaþings skal vera þessi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Þingsetning.
Kosin þriggja manna kjörbréfanefnd.
Kosnir þingforsetar og þingritarar.
Tekin til meðferðar þau mál, er gefið hafa tilefni til aukaþingsins og tilkynnt
voru með þingboðinu.
Önnur mál, sem upp kunna að vera borin, ef þingið leyfir að taka þau fyrir,
sbr. 12. gr.
Þingslit.

Sigríður: „Næsta tillaga er tillaga um breytingar á lögum ÍBR og framsögumaður er Frímann Ari
Ferdinandsson. Frímann, gjörðu svo vel.“
Frímann stígur í pontu og tekur til máls: „Forseti, þingfulltrúar. Hér er um að ræða breytingar á lögum.
Við gerðum breytingar á síðasta þingi og í kjölfarið af því voru lögin send til ÍSÍ eins og lög gera ráð fyrir
til yfirferðar og samþykktar. Laganefnd ÍSÍ fór yfir lögin og sendir okkur til baka þessar orðalagsbreytingar
sem hér eru á skjalinu hjá ykkur. Þetta er sem sagt fyrst og fremst orðalag, ekki efnislegar breytingar. Ég
held að það sé óþarfi að ég lesi þetta, þið sjáið að þetta eru minniháttar breytingar sem þurfa ekki mikilla
skýringa við þannig að ég legg þetta bara fram til þingsins.“
Sigríður: „Hér er tillaga frá framkvæmdastjórn ÍBR um breytingar á lögum ÍBR og orðið er laust um þessa
tillögu. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er hér tillaga um að vísa henni til laganefndar til frekari
umfjöllunar. Og þetta er þingskjal númer 3.“

Þingskjal 4

Tillaga um fulltrúafjölda á þingi ÍBR
Flutningsaðili: Milliþinganefnd
46. þing ÍBR, haldið 21.-22.mars 2013, samþykkir að breyta lögum ÍBR
varðandi þing ÍBR með eftirfarandi hætti:

12. grein
Hvert aðildarfélag hefur rétt til að senda fulltrúa á bandalagsþing og skal hafa
atkvæðisrétt miðað Skal tala fulltrúa miðast við tölu félagsmanna síðastliðins starfsárs.
þannig að félag með: Hver þingfulltrúi skal hafa tvö atkvæði eftir því sem mögulegt er
samkvæmt eftirfarandi:
SKIPTINGU BREYTT!
1

-

200 félagsmenn hljóti

1 atkvæði og 1 fulltrúa

201

-

400

“

“

2 atkvæði og 1 fulltrúa

401

-

600

“

“

3 atkvæði og 2 fulltrúa

601

-

800

“

“

4 atkvæði og 2 fulltrúa

801

-

1000 “

“

5 atkvæði og 3 fulltrúa

1001 -

1200 “

“

6 atkvæði og 3 fulltrúa

1201 -

1400 “

“

7 atkvæði og 4 fulltrúa

1401 -

1600 “

“

8 atkvæði og 4 fulltrúa

1601 -

og yfir “

“

9 atkvæði og 5 fulltrúa

VAR ÁÐUR!
1

-

200 félagsmenn hljóti

1 fulltrúa

201

-

400

“

“

2 fulltrúa

401

-

600

“

“

3 fulltrúa

601

-

800

“

“

4 fulltrúa

801

-

1000 “

“

5 fulltrúa

1001 -

1200 “

“

6 fulltrúa

1201 -

1400 “

“

7 fulltrúa

1401 -

1600 “

“

8 fulltrúa

1601 -

og yfir “

“

9 fulltrúa

Hver þingfulltrúi má aðeins fara með atkvæði fyrir eitt félag.

13. grein
Á þingi ÍBR eiga sæti með málfrelsi, tillögu- og atkvæðisrétti fulltrúar þeir, sem
aðildarfélög ÍBR hafa kjörið til þings skv. 12. gr. sbr. þó 10. gr., svo og einn fulltrúi frá
hverju sérráði á bandalagssvæðinu sbr. þó 20.gr. Engum fulltrúa er heimilt að fara
með fleiri en eitt atkvæði. Að auki hafa eftirtaldir aðilar rétt til þingsetu með málfrelsi
og tillögurétt: Framkvæmdastjórn ÍBR, framkvæmdastjórn ÍSÍ, fulltrúi ráðuneytis
íþróttamála og fulltrúi Reykjavíkurborgar.
Greinargerð:
Fulltrúar á þingi ÍBR 2011 eru 234 frá tæplega 70 félögum. Með áframhaldandi fjölgun
félaga og félagsmanna innan aðildarfélaga ÍBR má gera ráð fyrir að fulltrúafjöldi aukist
enn frekar á næstu árum. Til samanburðar eru fulltrúar á Íþróttaþingi 188. Mæting á
þing hefur reyndar verið dræm en á síðasta þingi mættu 107 fulltrúar af um 234 frá 30
aðilum.
Sigríður: „Þá er hér tillaga um fulltrúafjölda á þingi ÍBR og það er Örn Andrésson sem flytur þessa
tillögu.“
Örn stígur í pontu og tekur til máls. Hann talar um það að lögum samkvæmt eigi fulltrúar á þessu þingi
að vera um 240 manns frá 69 félögunum en mættir eru fulltrúar frá 28 félögum. Í þessu samhengi víkur
hann orðum að skipulagningu á svona þingi og framleiðslu á pappírsgögnum. Kynnir svo milliþinganefnd
sem hann, Sigfús Ægir Árnason og Jón Þór Ólafsson sátu í. Örn segir að það sé náttúrulega ekki hægt að
hafa menn fulltrúalausa þó þeir séu ekki að njóta styrkja eða annars og er tillaga milliþinganefndar því sú
að hver þingfulltrúi stóru félaganna skuli hafa tvö atkvæði eins og mögulegt er samkvæmt því sem fram
kemur í tillögunni. Jafnframt tekur hann fram að hver þingfulltrúi má aðeins fara með atkvæði fyrir eitt
félag, ekki koma með atkvæði frá tveimur aðilum. Örn les síðan upp breytinguna sem gerð er á 13. grein.
Örn talar svo um þá breytingu sem gerð var fyrir síðasta þing að menn boðuðu fulltrúa fyrr. Þetta skilst
Erni á framkvæmdastjóranum að hafi ekki gengið nógu vel og að ganga hafi þurfti á eftir félögunum að
skila inn fulltrúafjölda. Örn talar um að innan vébanda ÍBR sé fullt af t.d. þessum litlu fótboltafélögum
sem þurfa að vera stofnuð sem félög til þess að geta tekið þátt í utandeildarkeppni og keppnum í neðri
deildum. Hann leggur þessa tillögu fram til þingsins.
Sigríður: „Örn hefur gert grein fyrir tillögu um fulltrúafjölda á ÍBR þingi. Orðið er laust um þessa tillögu. Ef
enginn kveður sér hljóðs þá er umræðum lokið og þessu þingskjali sem er þingskjal númer 4 vísað til
laganefndar.

Þingskjal 5

Stefna og starfsáætlun stjórnar ÍBR fyrir starfsárin 2013
og 2014.
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR
46. þing ÍBR, haldið 21.-22.mars 2013, samþykkir eftirfarandi stefnu og starfsáætlun
framkvæmdastjórnar ÍBR fyrir starfsárin 2013 og 2014:
Á starfstímabilinu verður leitast við að vinna áfram að því að tryggja fjármagn og
aðstöðu til reksturs íþróttafélaganna í samræmi við samstarfssamninga við
Reykjavíkurborg. Mikilvægt er að festa í sessi starf félaganna með auknum styrkjum til
þess mikilvæga starfs sem þau vinna. Lögð verður áhersla á að tryggja fé til
viðhaldsverkefna hjá félögum sem eiga og reka sín eigin mannvirki.
Áfram verða gerðar kannanir á íþróttastarfi og þannig aflað upplýsinga sem nýtast til að
leggja frekari línur í starfinu, hvar þurfi helst að styðja við og hvernig staða félaganna í
Reykjavík er miðað við annarsstaðar. M.a. verður haldið áfram að gera samanburð milli
sveitarfélaga varðandi styrki til íþróttastarfs sem og að kanna ánægju og líðan barna og
unglinga sem taka þátt í íþróttastarfi.
Í samræmi við samstarfssamning við Reykjavíkurborg verði unnið að því að fjölga
fyrirmyndarfélögum og -deildum í Reykjavík. Jafnframt verði lagður grunnur að
kennsluskrám fyrir sem flestar íþróttagreinar sem félögin geta nýtt til að gera að sínum
eigin. Meira af efni sem félögin geta nýtt sameiginlega verður tekið saman svo sem
vegna tryggingamála, skipulags, reksturs o.fl.
Til að auka þátttöku nýbúa í íþróttastarfi er stefnt að því að koma á samstarfi við félög
og milli félaga um sérstök átaksverkefni. Einnig verði horft til samstarfs með
íþróttafélögum og öðrum aðilum, s.s. félagsmiðstöðvum til að auka enn frekar framboð
á möguleikum til þátttöku í íþróttum fyrir unglinga. Sérstaklega verði horft til þeirra
unglinga sem vilja vera þátttakendur í íþróttafélögunum en vilja ekki æfa oft í viku.
Áfram verði unnið að framkvæmd Ánægjuvogarinnar með íþróttafélögunum. Í
tengslum við það verkefni verði sérstaklega skoðað hver staða ungmenna innnan
íþróttafélaganna í Reykjavík er gagnvart fíkniefnanotkun og hvernig best sé að sporna
við neyslu þeirra.
Á starfstímabilinu er stefnt að því að bjóða þeim sem starfa í íþróttahreyfingunni í
Reykjavík að taka þátt í ýmsum námskeiðum og fyrirlestrum sem höfða til mismunandi
hópa s.s. starfsmanna, stjórnarmanna, þjálfara, foreldra o.fl.

Stefnt er að opnun afreksíþróttamiðstöðvar í húsi ÍBR sumarið 2013 þar sem boðið
verður upp á markvissa og faglega þjónustu fyrir íþróttafélög, lið og hópa. Áfram
verður þrýst á framhaldsskóla um að auðvelda afreksfólki að stunda þjálfun og keppni
samhliða námi. Leitast verður við að aðstoða eftir megni íþróttafólk í fremstu röð til
undirbúnings þátttöku í Ólympíuleikum eða stærstu mótum í viðkomandi
íþróttagreinum.
Vaxandi áhugi er meðal íþróttafélaga á því að bjóða almenningi upp á möguleika til
iðkunar íþrótta í sínum mannvirkjum og/eða í tengslum við hefðbundnara starf
félaganna. ÍBR mun leitast við að styðja við frumkvæði á þessu sviði í samstarfi við
félögin. ÍBR mun áfram sinna almenningsíþróttum borgaranna með útleigu íþróttatíma í
skólahúsum og með þátttöku í ýmsum verkefnum sem ætlað er að efla þátttöku
almennings í íþróttum.
ÍBR mun sjá um framkvæmd Reykjavíkurmaraþons, Laugavegshlaups, Miðnæturhlaups
og koma að framkvæmd Reykjavík International Games með íþróttafélögunum.
ÍBR mun vinna eftir nýgerðri stefnumótun og framtíðarsýn fyrir íþróttastarf í Reykjavík
til ársins 2020 í samstarfi við aðildarfélögin og Reykjavíkurborg.
Unnið verður að því að efla jákvæða ímynd ÍBR sem hagsmunasamtaka
íþróttafélaganna í Reykjavík og fagaðila í íþróttamálum almennt. Mikilvægt er að koma
á framfæri við borgaryfirvöld að ÍBR sé aðili sem hægt er að treysta til að vera
ráðgefandi aðili um íþróttamál í borginni á faglegan og skynsamlegan hátt. Jafnframt er
mikilvægt að á hverjum tíma sé haldið virku sambandi milli félaganna og stjórnar og
starfsfólks ÍBR þannig að starf bandalagsins endurspegli á hverjum tíma helstu þarfir
félaganna og óskir um aðkomu ÍBR að tilteknum málum.
Þá er næst þingskjal númer 5 sem er stefna og starfsáætlun stjórnar ÍBR fyrir starfsárin 2013 og 2014 og
flutningsaðili er framkvæmdastjórn ÍBR og það er formaður ÍBR, Ingvar Sverrisson, sem flytur þessa
tillögu. Ingvar, gjörðu svo vel.“
Ingvar stígur í pontu og tekur til máls: „Forseti, góðir félagar. Ég ætla nú ekki að þylja hana hérna upp
tillöguna. Við höfum haft þann háttinn á að á þingum okkar samþykkjum við okkar stefnu og
starfsáætlun fyrir næstu tvö ár. Ég fór yfir, reyndi að sameina þetta allt saman í opnunarávarpinu mínu
áðan og fór yfir flesta þá þætti sem þarna koma fram og ætla held ég bara að leggja hér með tillöguna
fram og þið lesið yfir og getið þá spurt eða haft á henni skoðanir.“
Sigríður: „Ingvar hefur lokið máli sínu og orðið er laust um stefnu og starfsáætlun stjórnar ÍBR. Ef enginn
kveður sér hljóðs þá er umræðum lokið og þingskjali númer 5 er vísað til allsherjarnefndar til
umfjöllunar.“

Þingskjal 6

Tillaga um brottvikningu félaga úr ÍBR
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.
46. þing ÍBR, haldið 21.-22.mars 2013, samþykkir að víkja Dansíþróttafélaginu Ýr,
Knattspyrnufélaginu Árvakri, Markaregn, Róðrafélaginu Stafninum og Kylfunni,
Krikketklúbbi Reykjavíkur úr bandalaginu.
Greinargerð:
Samkvæmt lögum ÍBR, 6. grein, getur þing ÍBR tekið ákvörðun um að víkja félögum úr
bandalaginu geri þau ekki skil á skýrslum, ársreikningum og gjöldum eða hafi ekki
haldið aðalfund. Þessi félög hafa ekki staðið skil á þessum gögnum og ekki haldið
aðalfund í nokkurn tíma.
Sigríður: „Þá er næst hér þingskjal númer 6. Það er tillaga um brottvikningu félaga úr Íþróttabandalagi
Reykjavíkur, flutningsaðili er framkvæmdastjórnin og það er Guðrún Ósk Jakobsdóttir sem gerir grein
fyrir þessari tillögu. Guðrún Ósk, gjörðu svo vel.“
Guðrún Ósk stígur í pontu, ávarpar forseta og þingfulltrúa og les síðan upp tillöguna.
Sigríður: „Guðrún Ósk hefur lokið máli sínu og flutt hér tillögu um brottvikningu félaga úr ÍBR. Orðið er
laust um þessa tillögu. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðu lokið og hér er tillaga um að vísa
þingskjali númer 6 til laganefndar.“

Þingskjal 7

Umsókn um aðild að UMFÍ
Flutningsaðilar: Snorri Þorvaldsson og Sigfús Ægir Árnason
46. þing ÍBR, haldið 21.-22. mars 2013, samþykkir að endurnýja umsókn bandalagsins
um aðild að Ungmennafélagi Íslands. Samþykki UMFÍ ekki inngöngu ÍBR innan eins árs
eða setur málið í jákvæðan farveg, felur þingið stjórn ÍBR að vinna að stofnun
sambands íþróttabandalaga.
Sigríður: „Þá er hér þingskjal númer 7. Það er umsókn um aðild að UMFÍ, flutningsaðilar eru Snorri
Þorvaldsson og Sigfús Ægir Árnason og það er Sigfús Ægir sem flytur tillöguna. Sigfús Ægir gjörðu svo
vel.“
Sigfús Ægir stígur í pontu og tekur til máls: „Þingforseti og góðir þingfulltrúar. Þetta fer nú að verða eins
og biluð plata hjá mér og Snorra. Það er hefð að Snorri ávarpar þetta þing á tveggja ára fresti og ég líka á
tveggja ára fresti og núna er komið að mér samkvæmt skipun frá Snorra í morgun. Málið er það, það má
nú rekja þetta alveg aftur til ársins 2002, ég held að það hafi verið þá sem við lögðum þetta fram í fyrsta

skipti. Þá var ég starfandi, eða hafði verið starfandi nokkru áður í ÍTR. Það er kannski rétt að minnast á
þetta upphaf. Þá komu þar upp hugmyndir eða réttara sagt athugasemdir um það að það þyrfti að
berjast gegn brottfalli ungmenna úr íþróttahreyfingunni eða úr félagsstarfi almennt. Og íþróttahreyfingin
í Reykjavík var talin svona frekar mjó eins og sagt er, þó það væru margir fulltrúar þá var tiltölulega mjó
starfsemi hjá okkur, það var eiginlega bara um að ræða íþróttir og það myndi örugglega styrkja starfið
hjá okkur að breikka það eitthvað, vera kannski með eitthvað fleira í íþróttafélögunum heldur en bara
íþróttaiðkunina vegna þess að krakkar þar hefðu kannski gott af því að stunda eitthvað meðfram því,
syngja eða spila eða dansa, jú það er auðvitað orðin íþrótt síðan en hugmyndin var sú að það væri meira
heldur en bara þessi keppnisharka í gangi og hvers vegna þá ekki að nýta sér þetta blómlega starf sem
ungmennafélagið hefur innan sinna vébanda sem er miklu breiðara heldur en starfið hjá okkur og þá
datt okkur í hug að það væri kannski upplagt að taka þátt í því með þeim hætti. Við sóttum um, héldum
nú að það yrði nú bara vel tekið á móti okkur þarna og menn myndu bara hrópa húrra fyrir því að
stærstu samtök íþrótta á Íslandi myndu vilja ganga til liðs við þetta ágæta samband. En það fór aðeins
öðruvísi. Hugmyndin var líka sú að styrkja starfið á sveitastjórnarstigi. UMFÍ hefur lyft grettistaki víða út
um land í sambandi við uppbyggingu á íþróttamannvirkjum hér og þar. Þeir hafa náð í sjálfum sér
ótrúlegum árangri á sveitastjórnarstiginu og hvers vegna skyldum við þá ekki koma þar inn með stærsta
sveitafélagið ásamt öðrum íþróttabandalögum þar sem hvert bandalag er á sínum stað og þarna væri
upplagt að skerpa skilin á milli ÍSÍ og UMFÍ og hvor aðili hefði sinn tilgang. ÍSÍ væri þá starfandi sem
afrekssamtök með öll sérsamböndin en UMFÍ væri þá kannski meira á breiddinni og væri þá meira svona
sem héraðssamtök. Þannig væru þau hvort á sínu sviði og væri í sjálfu sér ágætis skipting þar. Okkur
hefur verið stanslaust neitað um inngöngu eins og allir vita og maður er svona farinn að horfa á UMFÍ í
öðru ljósi miðað við söguna en maður þrjóskast samt við. Við skiljum í raun og veru ekki neitunina. Það
var einhvern tíman sent bréf. Mér skilst að einhver umsóknarfrestur fyrir eitthvað þing hafi runnið út á
laugardegi en vegna þess að þeir opnuðu ekki bréfin sín fyrr en á mánudegi þá vorum við of sein. Þar
með fengum við ekki afgreiðslu í það skiptið. Öll formsatriði voru tínd til og ég man eftir þáverandi
formanni UMFÍ. Hann kom í sjónvarpið og sagði: „ÍBR verður að sjálfsögðu að ganga inn í UMFÍ á okkar
forsendum“, það er að segja á forsendum UMFÍ. Við gerðum það, það er að segja við breyttum öllu hjá
okkur, breyttum lögunum og ég veit ekki hvað við gerðum ekki. Samt vorum við felld og enginn vissi
hvers vegna, við fengum enga skýringu á því í sjálfu sér. Svo er verið að tala um lottóskiptingu, nú er
einhver samþykkt hjá UMFÍ að þeir ætli ekki að hleypa okkur inn fyrr en að ÍSÍ og UMFÍ hafi náð
samkomulagi um lottóskiptingu. En ef við förum þarna inn þá fellur sú deila algjörlega dauð niður skilst
mér vegna þess að þá eru íþróttabandalögin komin þarna inn og þá er enginn ágreiningur milli ÍSÍ og
UMFÍ um einhverja lottóskiptingu vegna þess að þá eru bara allir í þessum sama potti. Þannig að þá sjáið
þið í raun og veru hvað ruglið er mikið í þessum neitunum okkar. Snorri var búinn að „lensa“ alveg
brilliant hugmynd, þetta yrði héraðssambandið Ingólfur, þau gætu nú varla neitað okkur um inngöngu ef
þetta héti Íþróttabandalag Reykjavíkur bandstrik héraðssambandið Ingólfur eða eitthvað slíkt, hver veit.
UMFÍ er að fá um það bil 100 milljónir á ári frá ríkinu og mér finnst nú einhvern veginn að félagasamtök
sem eru að taka við svona stórum fjármunum frá ríkinu, þau hafi nú einhverja ábyrgð gagnvart þeim sem
vilja ganga þarna inn. Ég var t.d. að skoða lög UMFÍ í dag. Í einni greininni stendur „Vinna að líkamlegum
og félagslegum þroska félagsmanna sinna með því að gefa sem flestum kost á því að taka þátt í
heilbrigðu félagsstarfi. Starfa í anda friðar og jafnréttis.“ Þetta er svona, já. Það þarf kannski aðeins að
breyta lögunum, „...með því að gefa sumum kost á að taka þátt í heilbrigðu félagsstarfi“, en þeir um það.

Mér finnst einhvern veginn að UMFÍ ætti að breyta sínum reglum. Það er nú reyndar búið að ákveða það
að stjórn ÍBR og nokkrir koma til með að heimsækja þá eitthvað á morgun og heyra svona í þeim hljóðið.
Mér finndist eðlilegast héðan í frá að næsta skref yrði það að óska eftir að UMFÍ breyti sínum
aðildarreglum þannig að íþróttabandalögin eiga bara aðgang þarna inn. Ef hins vegar við náum engum
árangri í þessum efnum, þá var okkur bara svona farið að detta í hug að spá í eitthvað annað.
Einhversstaðar verða vondir að vera og þá er bara spurningin hvort við íþróttabandalagsmenn förum
bara í það að stofna okkar eigin samtök. Ég held að við ættum bara að skoða það ef þetta er algjörlega
lokað til allrar framtíðar og enginn áhugi á því hjá þessum aðilum að hleypa okkur inn. Það er margt sem
íþróttabandalögin eiga sameiginlegt og þyrftu að eiga sameiginlegan vettvang. Þetta er varðandi
uppbyggingu á íþróttamannvirkjum, þetta er varðandi allskonar reglur sem hin og þessi sveitarfélög eru
að setja og þyrfti samstarf um. Bara dæmi um frístundakortið sem er hér hjá okkur, myndu ekki aðrir
vilja kannski nýta sér það? Við erum að fá önnur sveitafélög hérna inn með sína iðkendur, þeir eru með
allt annað kerfi hjá sér. Hvers vegna skyldum við ekki reyna að samræma þetta á einhvern hátt? Ég held
að íþróttabandalögin, þau hefðu bara ágætt af því að vinna saman. Svo er náttúrulega málið að við erum
með 60% iðkenda, UMFÍ er með í kringum 40% á móti okkar 60, og mér finnst nú eðlilegt ef að við förum
að stofna okkar samtök að þá siglum við nú inn í fjárveitinganefnd og sættum okkur ekkert við það að fá
minna heldur en UMFÍ og reynum að virkja þá þingmenn þjóðarinnar til þess að viðurkenna að við eigum
rétt á ákveðnu framlagi. Það er verið að dreifa þessum peningum til héraðssambanda töluvert og hvers
vegna skyldum við þá ekki, með 60% iðkenda, eiga einhvern kost á því að fá eitthvað sambærilegt við
það sem UMFÍ er að fá? Og ég held að þeir þurfi þá bara að svara því hjá UMFÍ núna ef við sækjum um
enn einu sinni, fáum neitun enn einu sinni, hvort þeir raunverulega vilja það að það myndist þarna önnur
samtök við hliðina.“
Sigfús Ægir stígur úr pontu og klappað er fyrir honum.
Sigríður: „Sigfús Ægir Árnason hefur lokið máli sínu og kynnt þingheimi þingskjal 7, umsókn um aðild að
UMFÍ, orðið er laust um þetta þingskjal, þessa tillögu. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðum lokið
og þingskjali númer 7 er vísað til laganefndar til umfjöllunar.“

Þingskjal 8

Áskorun vegna frístundaaksturs
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR
46. þing ÍBR, haldið 21.-22.mars 2013, skorar á Reykjavíkurborg að að auka
styrki til frístundaaksturs á vegum íþróttafélaganna.
Greinargerð:
Ljóst er að frístundakstur hverfafélaganna eykur möguleika á að nýta betur
íþróttamannvirkin þar sem mögulegt er að hafa æfingar fyrir börn fyrr á daginn en ella.
Kostnaður við að halda þessum akstri úti er talsverður og hefur reynst félögunum
þungur í rekstri.

Sigríður: „Þá er hér næsta tillaga, það er þingskjal 8 og það er áskorun vegna frístundaaksturs,
flutningsaðili er framkvæmdastjórn ÍBR og flutningsaðili er Gígja Gunnarsdóttir. Gígja, gjörðu svo vel.“
Gígja stígur í pontu og tekur til máls: „Takk fyrir. Þetta er sem sé áskorun vegna frístundaaksturs og
hljómar svo:“ Gígja les upp tillöguna og stígur úr pontu.
Sigríður: „Gígja Gunnarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust um þingskjal 8. Ef enginn kveður sér
hljóðs þá er umræðum lokið og tillaga um að vísa þingskjali 8 til allsherjarnefndar.“

Þingskjal 9

Áskorun vegna kynningar íþróttastarfs í skólum
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR
46. þing ÍBR, haldið 21.-22. mars 2013, skorar á Reykjavíkurborg að heimila
íþróttafélögum að kynna starfsemi sína í skólum borgarinnar á skólatíma.
Greinargerð:
Í gegnum tíðina hefur íþróttahreyfingin átt greiða leið inn í skóla borgarinnar til að
kynna nemendum það starf sem þau hafa upp á að bjóða fyrir börn og unglinga. Að
undanförnu hefur félögunum verið meinað að kynna starf sitt í skólum þrátt fyrir að í
nýgerðum samningi borgarinnar, íþróttafélaganna og ÍBR sé ákvæði um samstarf skóla
og íþróttafélaga.
Sigríður: „Þá er hér næsta tillaga, það er áskorun vegna kynningar íþróttastarfs í skólum, flutningsaðili er
framkvæmdastjórn ÍBR og það er Þórdís Gísladóttir sem flytur þessa tillögu. Þórdís gjörðu svo vel.“
Þórdís stígur í pontu og tekur til máls: „Þingforseti, ágætu félagar. Tillagan hljóðar svo:“ Þórdís les
tillöguna og bætir svo við: „Þessi tillaga er sett hérna fram fyrir ykkur að skoða og spekúlera í, fyrir þingið
að reyna að fá betri aðgang að skólunum til að kynna starfið okkar.“
Sigríður: „Þórdís Gísladóttir hefur lokið máli sínu og hér er þá þessi tillaga um áskorun vegnar kynningar
íþróttastarfs í skólum en orðið er laust um þessa tillögu. Ef enginn kveður sér hljóðs er umræðum lokið
og þetta er þingskjal númer 9 og hér er tillaga um að vísa þingskjali númer 9 til allsherjarnefndar.“

Þingskjal 10

Áskorun vegna þjóðarleikvanga
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR
46. þing ÍBR, haldið 21.-22. mars 2013, skorar á ríkisvaldið að fjölga
viðurkenndum þjóðarleikvöngum og styrkja rekstur þeirra.

Greinargerð:
Í Reykjavík er að finna mannvirki sem flestir líta á sem þjóðarleikvanga. Dæmi um það
eru Laugardalslaug, Laugardalshöll og Skautahöllin þar sem fram fara stórir alþjóðlegir
íþróttaviðburðir sem og stórmót og leikir á innlendum vettvangi. Þetta mótahald er
nær eingöngu á vegum sérsambanda, sem eru landssamtök, og því eðlilegt að
kostnaður sem af því hlýst sé styrktur af ríki í stað þess að lenda eingöngu á
Reykjavíkurborg.
Sigríður: „Þá er hér næsta tillaga sem er áskorun vegna þjóðarleikvanga og flutningsaðili er
framkvæmdastjórn ÍBR. Það er Guðrún Ósk Jakobsdóttir sem flytur þessa tillögu. Guðrún Ósk gjörðu svo
vel.“
Guðrún Ósk stígur í pontu og tekur til máls. Hún ávarpar þingforseta og þingfulltrúa og les upp tillöguna.
Sigríður: „Guðrún Ósk hefur lokið máli sínu og flutt hér tillögu um áskorun vegna þjóðarleikvanga. Orðið
er laust um þessa tillögu. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðum lokið og þetta er þingskjal númer
10 og það er hér tillaga um að vísa þessu þingskjali til fjárhagsnefndar.“

Þingskjal 11

Tillaga um framsetningu ársreikninga
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR
46. þing ÍBR, haldið 21.-22.mars 2013, samþykkir að fela stjórn ÍBR að vinna
að því að koma á sameiginlegri framsetningu ársreikninga aðildarfélaga ÍBR.
Greinargerð:
Við gerð rekstrarúttektar á íþróttfélögunum sem unnin var s.l. haust kom fram að
framsetning ársreikninga þeirra væri nokkuð ólík. Til að bera saman stöðu félaganna
með einföldum hætti væri æskilegt að setja þá fram á líkan máta, þó með tilliti til
stærðar.
Hugsanlega má setja á laggirnar nefnd sem hefði það hlutverk að koma þessari
umgjörð á og vera leiðbeinandi aðili fyrir félögin á meðan að unnið er að innleiðingu.
Sigríður: „Þá er hér næst tillaga frá framkvæmdastjórn ÍBR, tillaga um framsetningu ársreikninga, og það
er Viggó H. Viggósson sem að flytur þessa tillögu. Viggó gjörðu svo vel.“
Viggó stígur í pontu og tekur til máls: „Forseti og kæru félagar. Hér liggur frammi tillaga um breytta
framsetningu, eða samræmda framsetningu ársreikninga. Þetta er mikilvægt mál, við þekkjum það úr
íþróttum að það er mikilvægt að geta mælt starfið okkar, við viljum mæla árangur o.s.frv. og við mælum
til þess að læra og setja okkur ný markmið. Það er mjög mikilvægt að við getum notað ársreikningana hjá

félögunum til þess að læra af, til þess að læra af hvort öðru, til þess að gera betur og sjá hverjum tekst
að gera best í hreyfingunni þannig að megi heimfæra það yfir á önnur félög og menn geti sem sagt
raunverulega talað saman á einhverjum grundvelli. Ég ætla nú ekki að lesa þessa tillögu, hún liggur hérna
frammi og ég bara hvet menn til þess að vera jákvæðir í garð hennar. Takk fyrir.“
Sigríður: „Viggó hefur lokið máli sínu og þetta er tillaga um framsetningu ársreikninga, flutningsaðili er
framkvæmdastjórn ÍBR. Orðið er laust um þessa tillögu.“
Ábending kemur úr sal frá Gunnlaugi Júlíussyni og varðar hún orðalag tillögunnar. Gunnlaugur bendir á
að varla eigi að vinna að sameiginlegri framsetningu ársreikninga eins og segir í tillögunni heldur hljóti
þetta að eiga að vera samræmd framsetning sem eigi að vinna að. Sigríður: „Takk fyrir þessa ábendingu,
ég hugsa að það sé alveg rétt hjá þér að það hafi verið svona samræmd framsetning sem um sé að ræða
á ársreikningum. Eru fleiri sem kveða sér hljóðs, takk fyrir þessa ábendingu Gunnlaugur, ef svo er ekki þá
er þetta þingskjal númer 11 og því er vísað til fjárhagsnefndar.“

Þingskjal 12

Tillaga um sérráð
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR
46. þing ÍBR, haldið 21.-22.mars 2013, samþykkir að fela stjórn ÍBR að gera
úttekt á starfi sérrráða og leggja mat á framtíð þeirra.
Greinargerð:
Staða sérrráða í Reykjavík er mismunandi, sum eru mjög virk og önnur síður.
Breytingar á lögum ÍSÍ varðandi sérráð voru gerðar á síðasta Íþróttaþingi. Þær
breytingar gefa tilefni til að skoða hver er framtíð sérráðanna, hvernig viljium við hafa
starf þeirra og skipulag?
Sigríður: „Þá er hér tillaga um sérráð, flutningsaðili er framkvæmdastjórn ÍBR og það er Örn Andrésson
sem flytur þessa tillögu. Örn gjörðu svo vel.“
Örn stígur í pontu og tekur til máls. Hann byrjar á að lesa tillöguna og bætir svo við: „Kannski svona
þessu til viðbótar, er ekki að segja að það sé þannig í dag en það hefur loðað stundum við í gegnum árin,
fyrir þá sem eru búnir að vera hérna lengi, að það vanti tengsl sumstaðar á milli deildanna og félaganna
við það sem er að gerast í ráðunum. Svo eru önnur ráð þar sem að þessi mál eru í mjög góðu lagi hins
vegar.“
Sigríður: „Örn Andrésson hefur lokið máli sínu og kynnt hér tillögu um sérráð, orðið er laust um þessa
tillögu. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðum lokið og tillaga um sérráð, þingskjal númer 12, er
vísað til allsherjarnefndar."

Þingskjal 13

Breyting á reglugerð um Íþróttamann Reykjavíkur
Flutningsaðilar: Íþróttafélag Reykjavíkur og
Knattspyrnufélag Reykjavíkur
46. þing ÍBR, haldið 21. og 22. mars 2013, samþykkir að breyta núverandi
relgurgerð um val á Íþróttamanni Reykjavíkur, þannig að kjörin verði
íþróttakarl, íþróttakona, lið karla og lið kvenna Reykjavíkur ár hvert.
Ný reglugerð yrði svona :
Reglugerð um viðurkenningar fyrir góðan árangur íþróttafólks:
1. Íþróttakarl Reykjavíkur, íþróttakona Reykjavíkur, kapplið karla
Reykjavíkur og kapplið kvenna Reykjavíkur eru kjörin ár hvert af
framkvæmdastjórn Íþróttabandalags Reykjavíkur.
2. Íþróttakarl og íþróttakona Reykjavíkur skulu vera íslenskir ríkisborgarar og
hafa verið félagar í reykvísku íþróttafélagi allt undanliðið ár.
3. Íþróttafélögin í Reykjavík geta komið með ábendingar um einstaklinga og lið
sem til greina gætu komið og skal fylgja skrá yfir afrek þeirra.
4. Borgarstjórinn í Reykjavík afhendir farandbikar sem íþróttakarl og íþróttakona
Reykjavíkur varðveita í eitt ár. Íþróttakarl og íþróttakona Reykjavíkur fá
einnig afhentan eignarbikar sem er gjöf ÍBR. Lið ársins skulu fá samsvarandi
bikara, farandbikar og eignabikar.
5. Auk þess skal framkvæmdastjórn velja 10 íþróttamenn sem hljóta
viðurkenningu fyrir góðan árangur á árinu.
6. Afhending verðlaunanna fer fram við hátíðlega athöfn ekki seinna en í byrjun
febrúar ár hvert.
7. Reglugerð þessi er sett samkvæmt samþykkt 46. ársþings ÍBR, 22. mars 2013
Greinargerð:
Með þessari breytingu að velja íþróttakarl og íþróttakonu Reykjavíkur er ÍBR að færa
framkvæmd þessa kjörs að hliðstæðum reglum og viðmiðunum sem íþróttafélög í
Reykjavík eru almennt að taka upp.
Með því að velja lið ársins, karla og kvenna, er ÍBR að viðurkenna fleiri fyrirmyndir fyrir
ungt og upprennandi íþróttafólk.

Núgildandi reglugerð:
1. Íþróttamaður Reykjavíkur er kjörinn ár hvert af framkvæmdastjórn
Íþróttabandalags Reykjavíkur.
2. Íþróttamaður Reykjavíkur skal vera íslenskur ríkisborgari og hafa verið félagi í
reykvísku íþróttafélagi allt undanliðið ár.
3. Íþróttafélögin í Reykjavík geta komið með ábendingar um einstaklinga sem til
greina gætu komið og skal fylgja skrá yfir afrek þeirra.
4. Borgarstjórinn í Reykjavík gefur farandbikar sem Íþróttamaður Reykjavíkur
geymir í eitt ár. Íþróttamaður Reykjavíkur fær einnig afhentan eignarbikar sem er
gjöf ÍBR.
5. Afhending verðlaunanna fer fram við hátíðlega athöfn ekki seinna en í byrjun
febrúar ár hvert.
6. Reglugerð þessi er sett samkvæmt samþykkt framkvæmdastjórnar ÍBR þann 19.
desember árið 2000.
Sigríður: „Þá er hér þingskjal, tillaga, sem kemur frá tveimur íþróttafélögum í Reykjavík, frá ÍR og KR.
Tillaga um breytingu á reglugerð um Íþróttamann Reykjavíkur og það er annað hvort einhver frá KR eða
ÍR sem vill tala fyrir þessari tillögu. Það er Guðjón Guðmundsson sem flytur þessa tillögu. Guðjón gjörðu
svo vel.“
Guðjón stígur í pontu og tekur til máls: „Forseti, ágætu fulltrúar. Ég var á undan Hauki (innskot frá
þingritara: Hauki einum af þingfulltrúum ÍR). Hann er á undan okkur þarna sem flutningsaðili en það var
engin hreyfing á honum þannig að ég ákvað að koma hér upp.“ Guðjón les síðan tillöguna en sleppir því
að lesa annars vegar hvernig ný reglugerð myndi hljóða og hins vegar hvernig núgildandi reglugerð
hljóðar. Að því loknu bætir hann við: „Ég ætla svo sem ekki að hafa þetta mikið lengra en ég er reyndar
með aðeins ábendingar fyrir nefndina sem fær þetta til umfjöllunar. Það er sérstaklega eitt atriði sem er
mikilvægt að verði fjallað um og tekin afstaða til og hefur verið töluvert umdeilt atriði í nokkuð mörg ár
við val á íþróttamanni Reykjavíkur. Það er að í núgildandi reglugerð, og reyndar í textanum sem fylgir
þarna með um breytinguna, þar segir: „Íþróttamaður Reykjavíkur skal vera íslenskur ríkisborgari og hafa
verið félagi í reykvísku íþróttafélagi allt undanliðið ár“. Þetta er eins og ég segi atriði sem hefur verið
mjög mikið eða oft komið til umræðu og oft verið deilt á. Það er mjög algengt, sérstaklega í
afreksíþróttum, talandi um eins og fótbolta eða boltagreinarnar yfir höfuð, að einmitt fólk sem skarar
fram úr í sinni íþrótt því er umbunað fljótlega kannski eftir mót með því að það fær atvinnumannasamning. Viðkomandi fer til útlanda og er þar af leiðandi ekki félagi í reykvísku félagi allt árið. Þetta hefur
þýtt það að það hafa oft verið frábærir íþróttamenn sem hafa verið yfirburðar fólk í Reykjavík á
viðkomandi ári sem ekki hefur haft möguleika á að verða fyrir valinu. Þetta er bara ábending til
nefndarinnar að taka meðvitaða ákvörðun um akkúrat þetta atriði. En að öðru leyti læt ég þetta nægja.“

Sigríður: „Guðjón Guðmundsson hefur lokið máli sínu og kynnt ykkur tillögu frá Íþróttafélagi Reykjavíkur
eða ÍR og KR um breytingu á reglugerð um íþróttamann Reykjavíkur og orðið er laust um þessa tillögu.
Örn Andrésson hefur beðið um orðið, Örn gjörðu svo vel.“
Örn Andrésson stígur í pontu og tekur til máls: „Það má bæta aðeins við það sem að Guðjón var að segja
í restina. Við verðum líka að taka hugleiðingar um það, verður munur á því hvort leikmaðurinn fór til
Árósa eða hvort hann fór til Hafnarfjarðar. Ætlum við að velja Hafnfirðing, eða sem spilar með FH,
íþróttamann Reykjavíkur?“
Sigríður: „Örn hefur lokið máli sínu. Ingvar Sverrisson hefur beðið um orðið, Ingvar gjörðu svo vel.“
Ingvar stígur í pontu og tekur til máls: „Forseti. Ég vil þakka fyrir þessa tillögu, þetta er bara mjög fínt.
Það eru bara svona örlitlar ábendingar. Þetta er eitt af því sem þarf að ræða svolítið vel í nefndinni þetta
sem Örn var að koma inn á. Þetta er líka það sem flækist oft fyrir okkur. Við vorum lengi vel í þeim
vandræðum þegar var verið að velja íþróttamann Reykjavíkur að það væri ekki hægt að velja hann af því
að þó hann hafi keppt með reykvísku íþróttafélagi allt sitt líf og verið algjör afburðamaður í íþróttum þá
bjó hann í Kópavogi, þar með var ekki hægt að velja hann. Þá var það ákvæði tekið út og það hefur svo
verið gagnrýnt eftir það. Síðast var valinn íþróttamaður Kópavogs og Reykjavíkur sami maðurinn. Þannig
að það eru svona ýmis vandkvæði sem koma upp í þessu öllu. En það er hérna í fimmta liðnum: „Auk
þess skal framkvæmdastjórn velja 10 íþróttamenn sem hljóta viðurkenningu fyrir góðan árangur á
árinu“, ég vil bara beina því til nefndarinnar að huga að því hvort eigi að binda það við 10 í reglugerðinni.
Við höfum lent í því að vera með 11 sem sannarlega eiga rétt á að fá stuðning. Sé stjórnin lokuð inni þá
gæti það orsakað vandræði. En þetta er bara stutt ábending inn í umræðurnar í nefndinni.“
Sigríður: „Ingvar Sverrisson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja koma með ábendingu varðandi þessa
tillögu? Sigfús Ægir Árnason hefur beðið um orðið, Sigfús gjörðu svo vel.“
Sigfús Ægir stígur í pontu og tekur til máls: „Bara örstutt. Ágæti þingheimur. Við erum alltaf með blönduð
lið, bæði stráka og stelpur í sama liði. Ég vil fá verðlaun líka fyrir svoleiðis lið.“
Þingheimur klappaði fyrir þessari ábendingu Sigfúsar.
Sigríður: „Sigfús hefur lokið máli sínu og ég er viss um að allsherjarnefnd sem mun fá þessa tillögu til
umfjöllunar mun taka mið af orðum Sigfúsar. En orðið er laust. Ef ekki fleiri kveða sér hljóðs með
ábendingar varðandi þingskjal 13, breytingu á reglugerð um íþróttamann Reykjavíkur, þá er umræðum
lokið og það er hér tillaga um að vísa þessu þingskjali til allsherjarnefndar.“

Þingskjal 14

Tillaga um orkumál
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR
46. þing ÍBR, haldið 21.-22.mars 2013, samþykkir að fela stjórn ÍBR að
kanna hvort hægt sé að gera sameiginleg innkaup á orku og vatni fyrir öll
félögin í borginni og ná þannig hagstæðari kjörum.
Greinargerð:
Orkuverð hefur hækkað mjög undanfarin ár. Þessi kostnaðarliður í rekstri mannvirkja
íþróttafélaganna skiptir talsverðu máli og því rétt að kanna hvort að hægt sé að ná
hagstæðari kjörum með því t.d. að heildin kaupi orku saman sem einn orkukaupandi.
Sigríður: „Þá er hér tillaga um orkumál, flutningsaðili er framkvæmdastjórn ÍBR og það er Lilja
Sigurðardóttir sem flytur þessa tillögu. Lilja gjörðu svo vel.“
Lilja stígur í pontu og les tillöguna.
Sigríður: „Lilja hefur lokið máli sínu og orðið er laust um þessa tillögu ef að einhver vill koma með
ábendingu eða tjá sig um hana. Ef svo er ekki þá er umræðum lokið og þetta er þingskjal 14 og það er
lagt til að þingskjali 14 verði vísað til fjárhagsnefndar.“
Sigríður: „Þá hef ég lokið við að flytja þær tillögur sem eru hér í ykkar gögnum en okkur hefur borist hér
tillaga sem mig langar að fá að lesa hér upp og ég mun síðan leita afbrigða um það hvort hún verði tekin
til efnislegrar meðferðar. En hér hefur borist tillaga sem tengist, þar sem er verið að opna fyrir
lagabreytingar og ég ætla að fá að lesa þessa tillögu hérna upp.
Þing Íþróttabandalags Reykjavíkur 2013 samþykkir að breyta 18. grein laga íþróttabandalags Reykjavíkur
þannig að framkvæmdastjórar íþróttafélaga í Reykjavík verði ekki gjaldgengir til stjórnarsetu í
framkvæmdastjórn ÍBR frekar en formenn félaga, sérráða eða sambanda. Eftir breytingar hljóði 18. grein
svona: „18. grein: Á milli þinga stjórnar bandalaginu 7 manna framkvæmdastjórn sem kosin er til tveggja
ára í senn. Skal kjósa fyrst formann en hina 6 í tvennu lagi þannig að fæst 3 úr fráfarandi stjórn verði
endurkjörnir. Í framkvæmdastjórn má ekki kjósa 3 eða fleiri menn frá sama aðildarfélaginu. Formenn
einstakra félaga, sérráða, sambanda eða framkvæmdastjóra félaga má ekki kjósa í framkvæmdastjórn.
Framkvæmdastjórn skiptir sjálf með sér verkum. Formannafundur skal haldinn það árið sem þing er ekki
haldið og gerir þá framkvæmdastjórn grein fyrir störfum sínum frá síðasta þingi og leggur fram
ársreikninga bandalagsins fyrir næsta reikningsár á undan.
Flutningsaðili að þessari tillögu er Knattspyrnufélag Reykjavíkur.
Ég ætla að fá að leita afbrigða með það hvort megi taka þessa tillögu til efnislegrar meðferðar. Það er
þannig með slík afbrigði að það þarf að samþykkja það með 2/3 greiddra atkvæða til þess að taka þessa

tillögu með í þann pakka sem fer hér til laganefndar. Ég vil því biðja þá sem samþykkja það að taka þessa
tillögu til efnislegrar meðferðar um að gefa merki með því að sýna gulu spjöldin. Og nú þurfum við að
telja.“
Kosið er og talið. Útkoma kosningarinnar er sú að 65 af þeim 91 þingfulltrúa sem mættur er samþykkir
að taka tillöguna til efnislegrar meðferðar. 12 kusu á móti tillögunni, aðrir tóku ekki afstöðu. Það er því
samþykkt að taka þessa tillögu til efnislegrar meðferðar.
Sigríður: „Orðið er laust um þessa tillögu og það er Guðjón Guðmundsson sem hefur beðið um orðið.
Guðjón gjörðu svo vel.“
Guðjón stígur í pontu og tekur til máls: „Ég er aðeins að fá að fylgja þessu úr hlaði. Ég vil taka það fram
að ég hef ekkert á móti framkvæmdastjórum félaga. Það eru upp til hópa mjög góðir menn. En þegar það
fréttist að það væru framkvæmdastjórar félaga, stórra félaga, sem væru að bjóða sig fram í stjórn ÍBR þá
fór maður að velta því fyrir sér hvort það væri eðlilegt. Það er jú þannig að formenn mega ekki sitja í
stjórn ÍBR af hagsmunaástæðum og þegar þessi lög voru sett á sínum tíma þá voru sennilega engin félög
með framkvæmdastjóra. Þá hefur engum dottið í hug að velta því fyrir sér hvort einhver slík takmörkun
þyrfti að vera en auðvitað eru framkvæmdastjórar mjög nánir samstarfsmenn formanna og í raun og
veru framlenging á valdi og áhrifum formanna. Það er mjög eðlilegt að sé takmörkun á því að formenn
megi sitja í stjórn og að það eigi jafnframt við um framkvæmdastjóra og þá reyndar eru smá mistök í
tillögunni þar sem er talað bara um framkvæmdastjóra félaga, það eiga að vera framkvæmdastjórar
þessara aðila, það er að segja félaga, sérráða og sambanda sem auðvitað málið snýst um. Í samskiptum
ÍBR við félög er alveg ljóst að sé framkvæmdastjóri félags í stjórn þá er hann í raun og veru báðum megin
við borðið. Því það er jú það sem ÍBR gengur út á, þar er verið að fjalla um forgangsröðun, áherslur og
ýmis konar hagsmuni. Það er alveg ljóst að staða félaga verður ólík innan Reykjavíkur ef
framkvæmdastjórar sitja í stjórn ÍBR. Ég held að það sé nokkuð ljóst að gangi það eftir, segjum t.d. að
það verði niðurstaða úr kosningum núna að tveir framkvæmdastjórar stórra félaga verði kosnir í stjórn
ÍBR þá er nokkuð ljóst að önnur félög í Reykjavík munu leggja áherslu á það að í næstu kosningar þá fari
þeirra framkvæmdastjórar þar inn líka. Þá sitjum við uppi með stjórn ÍBR sem er stjórn
framkvæmdastjóra stóru félaganna í Reykjavík. Ég legg því til að þetta verði tekið alvarlega til skoðunar.“
Sigríður: „Guðjón Guðmundsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust um þessa tillögu. Ef enginn
kveður sér hljóðs þá er umræðum lokið og ég merki þessa tillögu sem þingskjal númer 15. Ég held að þið
hafið það nú ekki í ykkar gögnum en þessu verður dreift til ykkar á morgun og þið sem farið og starfið
með laganefnd fáið þetta að sjálfsögðu afhent þar. Þessu er eins og ég segi vísað til laganefndar.“
19:10 Kosning nefnda.
Sigríður: „Þá er það eina sem eftir er á þessu þingi, það er að skipa í nefndir sem starfa núna á eftir. Hér
er tillaga um starfsnefndir þingsins. Ég ætla að lesa fyrst upp laganefndina og ég nefni tillögu að
formanni fyrst. Það er hér tillaga um laganefnd. Það er Gunnlaugur Júlíusson, formaður, og með honum í
nefndinni Ingi Bjarnar Guðmundsson, Hrafnkell Sigtryggsson, Guðmundur Adolfsson og Haraldur
Haraldsson.“

Fyrir þessu var klappað.
Sigríður: „Það skal tekið skýrt fram að þessir nefndarfundir eru opnir og það hafa allir leyfi til þess að
mæta á nefndarfundi og tjá sig. Þið heyrðuð það ekki en Sigfús kom með athugasemd hérna um að það
væri engin kona í þessari nefnd.
En það er hér síðan tillaga um fjárhagsnefnd og það er Jón Finnur Hansson, Örn Hafsteinsson, Garðar
Eyland, Sigurður Sveinbjörnsson og Þór Björnsson og það er Jón Finnur Hansson sem er formaður. Sigfús
þú mátt koma með athugasemdir.
Það er hér tillaga um allsherjarnefnd, formaður Guðmunda Ólafsdóttir og aðrir í allsherjarnefnd:
Málfríður Sigurhansdóttir, Guðmundur Gíslason, Haukur Þór Haraldsson og Haraldur Daði Ragnarsson.
Þetta eru tillögur sem eru hér um fulltrúa í nefndum.
Ég vil taka það skýrt fram, viljið þið að ég lesi upp þessi nöfn aftur? Ekki. Þá ætla ég að segja ykkur hvar
þið eigið að mæta. Nefndarstörfin fara fram í fundarsölum ÍSÍ hérna úti í húsi númer 1. Laganefnd hún
hittist í sal A, fjárhagsnefndin í sal C og allsherjarnefndin í sal E. Laganefnd það er salur A, fjárhagsnefnd í
sal C og allsherjarnefndin í sal E. Ykkur að segja þá má skilja öll fundargögn sem þið viljið skilja hér eftir í
þessum sal, hann verður lokaður og þið getið gengið að þessu aftur hér á morgun þegar við hittumst
hérna stundvíslega á morgun klukkan fimm og þá geri ég hér fundarhlé. Takk fyrir.“
Lauk deginum fyrir nefndarstörf með lófataki.

Föstudagur 22. mars
17:00
Álit nefnda
Sigríður Jónsdóttir, þingforseti, bauð þingfulltrúa velkomna og sagði 46.þingi ÍBR framhaldið hér með.
Hún sagði að nú yrði flutt álit nefnda í eftirfarandi röð: laganefnd, fjárhagsnefnd, allsherjarnefnd. Bað
hún þá Gunnlaug Júlíusson formann laganefndar að koma upp og gera grein fyrir störfum nefndarinnar.
Sigríður benti á að tillögur laganefndar væru á þingskjölum númer 3, 4, 6, 7 og 15 og búið væri að dreifa
þeim tillögum sem breyttust við störf nefnda í gærkvöldi á borð þingfulltrúa.
Gunnlaugur Júlíusson, formaður laganefndar, sagði að góðar umræður hefðu verið í gær í laganefnd
sem hafði fimm mál til umfjöllunar. Nokkrir gestir voru með nefndinni. Hann sagði að umræður hafi ekki
staðið lengi en þær hefðu verið gagnlegar.
Gunnlaugur tók fyrst fyrir þingskjal 3, tillögu um breytingu á lögum ÍBR. Hann sagði þarna vera mest
orðalagsbreytingar sem nefndin gerði ekki athugasemdir við. Hann sagði þetta meira spurningu um
íslensku en efnislegar breytingar. Hann sagði þetta vera mjög skýrt og eðlileg lagfæring. Þá sagði
Gunnlaugur að umræða hefði spunnist um lögin í heild sinni og hvort ekki væri rétt að skipa
milliþinganefnd til að skoða lögin í heild. Laganefnd hefði þó ekki sett fram formlega tillögu um málið.
Sigríður sagði orðið laust um þingskjal númer 3. Enginn kvaddi sér hljóðs og umræðum því lokið. Sigríður
sagði tvo þriðju þurfa til að samþykkja lagabreytingartillögur. Tillagan var samþykkt samhljóða.
Næst tók Gunnlaugur fyrir þingskjal 4 um vægi atkvæða hjá þingfulltrúum. Hann sagði að í því væru
lagðar til breytingar á grein 12 og 13 og að nefndin setti fram lagfæringu á texta en engar efnislegar
breytingar. Hann sagði að umræða hefði spunnist um það hvað myndi gerast ef félag væri með þrjú
atkvæði og tveir fulltrúar mættu á þingið. Hvor þeirra mætti þá bera tvö atkvæði ef þeir væru ósammála.
Hann taldi að líklega mætti skilgreina það á kjörbréfi fyrirfram hver væri með tvö atkvæði og hver eitt.

Tillaga um fulltrúafjölda á þingi ÍBR
46. þing ÍBR, haldið 21.-22.mars 2013, samþykkir að breyta lögum ÍBR
varðandi þing ÍBR með eftirfarandi hætti:
12. grein
Hvert aðildarfélag hefur rétt til að senda fulltrúa á þing. Það skal hafa atkvæðisrétt miðað við
fjölda félagsmanna á síðastliðnu starfsári. Hver þingfulltrúi má aðeins fara með atkvæði fyrir
eitt félag. Hver þingfulltrúi getur að hámarki farið með tvö atkvæði samkvæmt eftirfarandi:
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VAR ÁÐUR!
Hvert aðildarfélag hefur rétt til að senda fulltrúa á bandalagsþing. Skal tala fulltrúa miðast við
tölu félagsmanna síðastliðins starfsárs, þannig að félag með:
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13. grein
Á þingi ÍBR eiga sæti með málfrelsi, tillögu- og atkvæðisrétti fulltrúar þeir, sem aðildarfélög ÍBR
hafa kjörið til þings skv. 12. gr. sbr. þó 10. gr., svo og einn fulltrúi frá hverju sérráði á
bandalagssvæðinu sbr. þó 20.gr. Engum fulltrúa er heimilt að fara með fleiri en eitt atkvæði.
Að auki hafa eftirtaldir aðilar rétt til þingsetu með málfrelsi og tillögurétt: Framkvæmdastjórn
ÍBR, framkvæmdastjórn ÍSÍ, fulltrúi ráðuneytis íþróttamála og fulltrúi Reykjavíkurborgar.

Greinargerð:
Fulltrúar á þingi ÍBR 2011 eru 234 frá tæplega 70 félögum. Með áframhaldandi fjölgun
félaga og félagsmanna innan aðildarfélaga ÍBR má gera ráð fyrir að fulltrúafjöldi aukist
enn frekar á næstu árum. Til samanburðar eru fulltrúar á Íþróttaþingi 188. Mæting á
þing hefur reyndar verið dræm en á síðasta þingi mættu 107 fulltrúar af um 234 frá 30
aðilum.
Sigríður sagði orðið laust um tillögu laganefndar á þingskjali nr.4. Enginn kvaddi sér hljóðs og umræðum
því lokið. Tillagan var samþykkt samhljóða.
Næst kynnti Gunnlaugur þingskjal nr.6 um brotvikningu félaga úr ÍBR. Hann sagði að laganefnd þætti
skrýtið að þeir hefðu fengið þessa tillögu og lögðu hana fram óbreytta enda væri þetta samkvæmt lögum
ÍBR réttmætt.

Tillaga um brottvikningu félaga úr ÍBR
46. þing ÍBR, haldið 21.-22. mars 2013, samþykkir að víkja
Dansíþróttafélaginu Ýr, Knattspyrnufélaginu Árvakri, Markaregn,
Róðrafélaginu Stafninum og Kylfunni, Krikketklúbbi Reykjavíkur úr
bandalaginu.
Sigríður sagði orðið laust um tillögu laganefndar á þingskjali nr.11. Enginn kvaddi sér hljóðs og
umræðum því lokið. Tillagan var samþykkt samhljóða.
Gunnlaugur fjallaði næst um tillögu á þingskjali nr.7 sem nefndin taldi einnig á gráu svæði fyrir
laganefnd. Hann sagði að laganefnd hefði ekki gert athugasemd við þessa tillögu.

Umsókn um aðild að UMFÍ
46. þing ÍBR, haldið 21.-22. mars 2013, samþykkir að endurnýja umsókn
bandalagsins um aðild að Ungmennafélagi Íslands. Samþykki UMFÍ ekki
inngöngu ÍBR innan eins árs eða setur málið í jákvæðan farveg, felur þingið
stjórn ÍBR að vinna að stofnun sambands íþróttabandalaga.
Sigríður bað Gunnlaug að gera hlé á máli sínu því ný kjörbréf hefðu borist.
Kristmundur Bergsveinsson, formaður kjörbréfanefndar, sagði að fulltrúum hefði fjölgað úr 95 í 108.
Sigríður bar undir þingið að samþykkja þá sem bættust við. Það var samþykkt samhljóða.
Sigríður gaf þá orðið laust um þingskjal nr.7 sem fjallaði um umsókn um aðild að UMFÍ.
Hjálmar Þórsson tók til máls. Hann sagði að á þingfundi í gær hefði verið vísað í rispaða plötu. Hann
sagði að það hefði verið langt síðan hann spilaði plötu síðast en venjan hefði þá verið að ef hún væri
rispuð þá hætti maður að spila hana. Hjálmar sagðist telja að það væri betra að bíða heldur en að halda
áfram að sækja um aðild að UMFÍ. Hann sagði að aðildarfélög ÍBR hefðu aðgang að Landsmótum UMFÍ
sem væru glæsileg. Hjálmar sagði að lokum: „Á meðan þeir vilja ekki hafa okkur innan sinna vébanda
eigum við að láta þá í friði og leyfa UMFÍ að starfa í friði.“
Sigfús Ægir Árnason tók til máls. Hann sagðist nýkominn úr heimsókn hjá UMFÍ ásamt Frímanni og
Ingvari þar sem rætt var við formann og framkvæmdastjóra UMFÍ. Hann sagði þetta jákvæðan fund og
að rætt hefði verið um inngöngu allra íþróttabandalaganna í UMFÍ og stefnt væri að samráðsfundi í
haust. Hann sagði að grasrótarsamtökin UMFÍ myndu koma til með að dafna um helming með innkomu
íþróttabandalaganna. Hann sagði að UMFÍ legði áherslu á að þetta yrði sameiginleg vinna allra
íþróttabandalaganna og að þeir væru mjög jákvæðir í að fara í þessa vinnu eftir þing ef tillagan verður
samþykkt.
Þórdís Gísladóttir tók til máls. Hún lagði til að tillagan yrði felld og tíminn nýttur í eitthvað annað,
sérstaklega í ljósi þess að UMFÍ hafi tekið svona vel í þetta. Hún sagði að það væri þá bara hægt að ræða

það á næsta þingi hvernig þeir vilja bjóða íþróttabandalögunum inn í UMFÍ. Þórdís sagði að það væri
miklu skemmtilegra að koma inní samtök sem vilja fá mann inn heldur en að fara þangað með hnefann á
lofti. Hún sagði að fram hefði komið í gær að þetta snúist um peninga og tók fram að margur hefði orðið
af aurum api. Þetta eru samtök sem voru stofnuð 1907, fimm árum á undan ÍSÍ. Rótgróin samtök sem
hafa sína menningu og stefnumál. Höfum við ekki nóg að gera við að sinna því sem hér þarf að gera sagði
Þórdís og lagði til að við myndum bíða kurteis eftir boði í UMFÍ. Hún hvatti þingfulltrúa til að sýna rauða
spjaldið.
Sigríður sagði orðið laust en fleiri kvöddu sér ekki hljóðs. Hún las því upp tillöguna og bara hana undir
atkvæði. 32 fulltrúar voru með en 30 á móti. Tillagan var því samþykkt með 32 atkvæðum gegn 30.
Gunnlaugur tók þá fyrir tillögu á þingskjali númer 15. Hann sagði miklar umræður hafa spunnist um hana
og það hefði auðvitað verið hið besta mál. Hann sagði að menn hefðu verið að velta fyrir sér
prinsippunum. Það væru þarna grá svæði. Hann sagði erfitt að segja hvar væru mörkin. Gunnlaugur sagði
að gerðar hefðu verið orðalags- og efnisbreytingar á tillögunni í samráði við flutningsmann. Bætt var við
formönnum deilda og voru rökin þau að í sumum félögum er starfinu þannig háttað að
framkvæmdastjórar einnar deildar væru nánast framkvæmdastjórar félagsins í heild því félagið snúist að
mestu um eina deild. Að lokum las Gunnlaugur upp tillöguna með breytingum laganefndar.
Sigríður tók fram að það hefði verið kannað hvort taka mætti fyrir þessa tillögu og staðfest væri að það
mætti en það þyrfti 2/3 atkvæða til að hún yrði samþykkt.
Gunnlaugur tók aftur til máls. Hann sagði að það skipti máli hvort tillagan tæki strax gildi eða þegar
framkvæmdastjórn ÍSÍ hefur samþykkt tillöguna og bað Frímann að gera grein fyrir svörum Lárusar
Blöndal sem er í laganefnd ÍSÍ um það.
Frímann Ari Ferdinandsson sagðist hafa átt samtal við Lárus Blöndal í dag. Hann sagði mat Lárusar væri
það að allir sem hefðu boðið sig fram í stjórn ÍBR á þessu þingi væru kjörgengir. Lögin tækju gildi þegar
ÍSÍ hefði staðfest þau eins og stendur í lögunum.
Hjálmar Sigurþórsson sagðist hafa liðið eins og hann hefði verið að koma heim af landsfundi í gær. Hann
átti ekki von á því að þegar tveir mætir menn byðu sig fram í stjórn ÍBR yrði lögð fram eins róttæk tillaga
og lögð var fram í gær á síðustu stundu og var mjög hissa á því. Hann sagði tillöguna hafa orðið þess
valdandi að einn mætur maður hefði dregið framboð sitt til baka. Hjálmar sagði að honum fyndist þessi
tillaga mjög ólýðræðisleg og það væri ekki gott að útiloka gott fólk frá því að vilja láta gott af sér leiða.
Bjarki Þór Sveinsson sagðist vera andvígur því að taka mætti tillöguna fyrir og fullyrti að laganefnd hefði
farið frjálslega með lögin hvað þetta varðar. Hann sagði ekki hægt að taka lagabreytingar til meðferðar á
þingi ef tillagan kemur of seint fram. Það á aðeins við um aðrar tillögur en lagabreytingatillögur. Að
lokum lagði Bjarki Þór til að tillagan yrði lögð fram á næsta þingi með löglegum hætti.
Fleiri kvöddu sér ekki hljóðs. Sigríður bar upp tillöguna eins og hún var kynnt af formanni laganefndar um
kjörgengi í stjórn ÍBR. 42 greiddu atkvæði, 17 voru með og voru 25 á móti. Sigríður sagði að í ljósi þeirra

upplýsinga sem fram komu hér á undan um að 4/5 atkvæða þyrfti til að samþykkja slíka tillögu að
tillagan væri felld.
Sigríður sagði að aðrar lagabreytingatillögur hefðu verið samþykktar og því bar hún upp lög ÍBR í heild og
bað fundarmenn að samþykkja lögin með því að rétta upp gulu spjöldin. Lögin voru samþykkt samhljóða.
Jón Finnur Hansson, formaður fjárhagsnefndar, kom því næst í pontu til að gera grein fyrir störfum
nefndarinnar. Hann sagði nefndina hafa tekið strax til starfa og átt góðan og málefnalegan fund þar sem
11 tóku þátt.
Jón Finnur byrjaði á þingskjali 1 sem voru fjárhagsáætlanir. Hann sagði fjárhagsnefnd sammála um að
leggja fram tillöguna óbreytta og lagði til að þingskjalið væri samþykkt. Hann sagði þessar tölur byggðar
á rauntölum fyrri ára og vonaðist til þess að þær myndu standa.
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Fjárhagsáætlun
Áætlun
2011

Raun
2011

Áætlun
2012

Raun
2012

Áætlun
2013

Áætlun
2014

Tekjur: (í þús.kr.)
Þjónustusamn. Félaga
Egilshöll.Lhöll ofl.
Borgarmannvirki
Verkefnatengdir styrkir
Útbreiðslustyrkur ÍSÍ
Lottótekjur
Skattar félaganna
Útleiga skólasala
Íslenskar getraunir
Þjónustugjöld
Vaxtatekjur
Aðrar tekjur
Tekjur alls:

624.700
788.200
236.700
6.200
49.000
5.000
32.000
8.400
3.700
2.000
2.500

515.796
795.946
242.688
20.000
7.958
63.619
4.808
24.540
9.523
3.700
3.282
3.940

624.700
788.200
236.700
6.200
49.000
5.000
32.000
8.400
3.700
2.000
2.500

536.478
813.147
257.177
23.500
7.664
61.955
5.030
33.579
8.810
3.700
1.661
4.039

592.000
813.000
260.000
29.500
7.500
60.000
5.000
32.000
8.500
3.700
1.500
4.000

619.000
813.000
260.000
29.500
7.500
60.000
5.000
32.000
8.500
3.700
1.500
4.000

1.758.400 1.695.800 1.758.400 1.756.740 1.816.700 1.843.700

Gjöld: (í þús.kr.)
Styrkir og framlög
1.684.600 1.628.145 1.684.600 1.684.748 1.737.600 1.764.800
Rekstur skrifstofu ÍBR
45.500
41.170
45.500
41.725
46.500
46.500
Önnur íþróttaleg starfsemi
20.700
24.225
21.200
26.097
27.000
27.000
Vextir og fjmsk.
650
686
650
292
300
300
Afskriftir
2.200
1.751
2.200
1.598
2.300
2.100
Hagnaður (tap)
4.750
-177
4.250
2.280
3.000
3.000
Gjöld alls:

1.758.400 1.695.800 1.758.400 1.756.740 1.816.700 1.843.700

Framkvæmdasjóður ÍBR
Fjárhagsáætlun

Áætlun Reikn. Áætlun Reikn. Áætlun Áætlun
2011 2011
2012
2012
2013
2014
Tekjur: (í þús.kr.)
Húsaleigutekjur
Byggingastyrkur
Vextir og verðbætur
Rekstrartap

10.000 21.396
4.000 4.000
300 1.467

13.000 13.069
4.000 4.000
500 1.188

13.000
4.000
1.000

14.000
4.000
1.500

Tekjur alls:

14.300 26.863

17.500 18.257

18.000

19.500

6.906
1.327
1.633
665
1.008
1.200
138
5.380

5.000
1.300
1.700
700
1.050
1.200
200
6.850

5.000
1.400
1.700
750
1.100
1.200
300
8.050

17.500 18.257

18.000

19.500

Gjöld: (í þús.kr.)
Viðhald fasteignar
Fasteignagjöld
Rekstur sameignar
Rafmagn og hiti
Tryggingar
Skrifstofukostnaður
Fjármagnstekjusk.
Rekstrarhagnaður
Gjöld alls:

2.000 16.114
900 1.266
1.200 1.310
400
626
800 1.028
900 1.200
60
293
8.040 5.026
14.300 26.863

2.000
1.000
1.500
500
900
900
100
10.600

Sigríður sagði orðið laust um þingskjal nr.1.
Ólafur Gylfason sagðist vilja ræða þetta aðeins en hann hefði því miður misst af þingfundinum í gær.
Hann bað þingfulltrúa að fletta upp á ársreikningum á blaðsíðu 14 og sagði það miður að þeir hefðu
samþykkt þá í gær. Hann sagði ekki rétt að segja að rekstur skrifstofu sé 41 milljónir því það séu færðar
48 milljónir í tekjur til að netta út gjöld og það finnist honum frekar hæpin færsla á bókhaldi. Hann sagði
framsetninguna ranga og að það kostaði greinilega 90 milljónir að reka skrifstofuna en ekki 41 milljón.
Ólafur sagði að sér fyndist þetta ekki til fyrirmyndar í gegnsæju þjóðfélagi. Hann sagðist einnig vilja geta
þess að séu reikningar skoðaðir aftur í tímann hafi laun og launatengd gjöld hækkað gífurlega frá 2006
eða úr 25 milljónum í tæpar 81 milljón en hann hefði því miður misst af tækifærinu til að spyrja út í það í
gær. Hann spurði því stjórn hverju það sæti að setja þetta svona fram.
Frímann Ari Ferdinandsson, framkvæmdastjóri ÍBR, sagðist ekki endurskoðandi en að slíkir fagaðilar
hefðu komið að vinnunni. Hann sagði þessa uppsetningu nýja af nálinni en sú skýring sem

endurskoðendur hefðu gefið væri sú að ekki ætti að netta kostnaðinn heldur sýna hvaða áhrif aðkoma
ÍBR að Reykjavíkurmaraþoni hefði. Hann sagði Reykjavíkurmaraþon framkvæmt af ÍBR og að á
skrifstofunni væru starfsmenn sem kæmu að framkvæmdinni og svo bættust fleiri við yfir sumartímann.
Þarna er verið að sýna það hvaða áhrif Reykjavíkurmaraþon hefur á rekstur skrifstofunnar í þessu
samhengi. Síðan eru lagðir fram aðrir reikningar fyrir stjórn og fulltrúaráð Reykjavíkurmaraþons. Frímann
sagðist hafa spurt endurskoðendur sérstaklega um þetta mál við gerð reikninganna og þeir hefðu
fullvissað hann um að þetta væri eðlileg aðferð.
Sigríður sagði rétt að benda á að búið væri að samþykkja reikningana og þeir væru ekki til umræðu, hér
væri verið að ræða fjárhagsáætlun á þingskjali nr.1.
Ólafur Gylfason sagðist samt vilja benda á það að styrkur frá Reykjavíkurborg hefði verið færður árin
2006, 2007, 2008, 2009 og 2010 undir allt öðrum lið en nú væri greinilega búið að fegra bókhaldið
eitthvað. Hann sagði það ekki geta staðist að þetta væri eðlileg færsla á reikningum því reikningurinn
hefði ekkert gildi ef hann sýndi ekki raun kostnað.
Sigríður bað Ólaf að halda sig við efnið sem væri fjárhagsáætlun.
Ólafur spurði hvort að það væri sem sagt verið að segja það að þeir endurskoðendur sem sæju um
bókhaldið væru sem sagt búnir að breyta um skoðun frá fyrri árum og vildi vita hvort þeir væru í húsinu
til að svara þessu.
Frímann Ari ítrekaði það að hann væri ekki endurskoðandi en sér hefði verið sagt að lögum hefði verið
breytt og því mætti ekki gera þetta eins og hafi verið gert áður. Þetta sé sú aðferð sem á að nota núna.
Gunnlaugur Jónsson lagði til að í framtíðinni yrði þetta (Reykjavíkurmaraþon) sýnt sem sérstakur
útgjaldaliður ef menn vilja aðgreina það frá rekstri skrifstofunnar. Þá yrði allavega ekki ágreiningur um
það hvort draga mætti þetta frá gjöldum.
Gunnlaugur Júlíusson tók undir ábendingu varðandi framsetningu í bókhaldinu. Hann tók það fram að
hann hefði ekkert vit á rekstri skrifstofu ÍBR og að málið snérist ekki um það. Hann sagði að þetta snérist
um það hvort færa eigi nettó bókhald eða brúttó bókhald. Í brúttó bókhaldi kemur fram hin
raunverulega velta, allar tekjur fyrir ofan strik og öll útgjöld fyrir neðan strik. Þarna er verið að færa hluta
af tekjunum fyrir neðan strik þannig að þegar þú lest þetta yfir þá skilur maður það að reksturinn kosti
46 milljónir eins og er áætlað í ár en það er ekki rétt því hann kostar 80 milljónir. Þannig að ársreikningur
og fjárhagsáætlanir gefi rétta mynd af raunverulegu umfangi þá ætti að færa brúttó bókhald. Ég hef
verið að vinna svolítið í þessu fyrir sveitarfélögin og þar var þessu breytt árið 2001 úr nettó bókhaldi yfir í
brúttó bókhald þannig að raunveruleg velta komi fram. Það er þetta umrædda gegnsæi sem maður vill
sjá í bókhaldi. Hann sagðist þekkja það að endurskoðendur hefðu ýmsar skoðanir á þessu.
Fleiri kvöddu sér ekki hljóðs og var fjárhagsáætlun til næstu tveggja ára lögð fram til samþykktar.
Fjárhagsáætlun var samþykkt samhljóða.

Jón Finnur Hansson sagði að þessi framsetning hefði verið rædd í fjárhagsnefnd í gær og
framkvæmdastjóri og bókari hefðu gefið nefndinni skýringar. Hann sagði þetta spurningu um
framsetningu sem rétt væri að skoða vel fyrir næsta þing.
Jón Finnur kynnti næst þingskjal nr.2 sem fjallaði um skatta aðildarfélaga til ÍBR. Hann sagði nefndina
leggja til að þingskjalið yrði samþykkt óbreytt enda væri þetta óbreytt frá fyrri árum. Samkvæmt
fjárhagsáætlun næsta árs virðist ekki vera ástæða til að hækka þessi gjöld.

Skattar aðildarfélaga til ÍBR
46. þing ÍBR, haldið 21.-22. mars 2013, samþykkir að skattur aðildarfélaga
ÍBR til bandalagsins verði 100 krónur á hvern félaga, 18 ára og eldri.
Greinargerð:
Um er að ræða óbreytt gjald frá því sem samþykkt var á síðasta þingi ÍBR.
Enginn kvaddi sér hljóðs og var tillagan samþykkt með öllum atkvæðum nema þremur.
Jón Finnur tók næst fyrir þingskjal nr.10 sem var áskorun vegna þjóðarleikvanga. Hann sagði að menn
hefðu verið sammála um að mæla með að þingskjalið yrði samþykkt.

Áskorun vegna þjóðarleikvanga
46. þing ÍBR, haldið 21.-22. mars 2013, skorar á ríkisvaldið að fjölga
viðurkenndum þjóðarleikvöngum og styrkja rekstur þeirra.

Greinargerð:
Í Reykjavík er að finna mannvirki sem flestir líta á sem þjóðarleikvanga. Dæmi um það
eru Laugardalslaug, Laugardalshöll og Skautahöllin þar sem fram fara stórir alþjóðlegir
íþróttaviðburðir sem og stórmót og leikir á innlendum vettvangi. Þetta mótahald er
nær eingöngu á vegum sérsambanda, sem eru landssamtök, og því eðlilegt að
kostnaður sem af því hlýst sé styrktur af ríki í stað þess að lenda eingöngu á
Reykjavíkurborg.
Enginn kvaddi sér hljóðs og var tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

Jón Finnur lagði næst fram þingskjal 11 sem var tillaga um framsetningu ársreikninga. Hann sagði
fjárhagsnefnd hafa verið sammála um að setja inn eina breytingu á orði, sameiginleg framsetning yrði
samræmd framsetning.

Tillaga um framsetningu ársreikninga
46. þing ÍBR, haldið 21.-22.mars 2013, samþykkir að fela stjórn ÍBR að vinna
að því að koma á samræmdri framsetningu ársreikninga aðildarfélaga ÍBR.
Greinargerð:
Við gerð rekstrarúttektar á íþróttafélögunum sem unnin var s.l. haust kom fram að
framsetning ársreikninga þeirra væri nokkuð ólík. Til að bera saman stöðu félaganna
með einföldum hætti væri æskilegt að setja þá fram á líkan máta, þó með tilliti til
stærðar.
Hugsanlega má setja á laggirnar nefnd sem hefði það hlutverk að koma þessari
umgjörð á og vera leiðbeinandi aðili fyrir félögin á meðan að unnið er að innleiðingu.

Haukur Þór Haraldsson sagðist vilja taka vel undir þessa tillögu og sagði mjög gott mál að samhæfa þetta
milli félaganna.
Fleiri kvöddu sér ekki hljóðs og var tillagan samþykkt samhljóða.
Jón Finnur lagði næst fram þingskjal 14 sem var tillaga um orkumál. Hann sagði að fjárhagsnefnd hefði
verið sammála um að allt sem leiðir til hagræðingar í rekstri beri að skoða vel og legði því til að þessi
tillaga yrði samþykkt.

Tillaga um orkumál
46. þing ÍBR, haldið 21.-22.mars 2013, samþykkir að fela stjórn ÍBR að
kanna hvort hægt sé að gera sameiginleg innkaup á orku og vatni fyrir öll
félögin í borginni og ná þannig hagstæðari kjörum.

Greinargerð:
Orkuverð hefur hækkað mjög undanfarin ár. Þessi kostnaðarliður í rekstri mannvirkja
íþróttafélaganna skiptir talsverðu máli og því rétt að kanna hvort að hægt sé að ná
hagstæðari kjörum með því t.d. að heildin kaupi orku saman sem einn orkukaupandi.
Enginn kvaddi sér hljóðs og var tillagan samþykkt samhljóða.

Sigríður þakkaði formanni fjárhagsnefndar fyrir og bað formann allsherjarnefndar, Guðmundu
Ólafsdóttur, að gera grein fyrir störfum allsherjarnefndar.
Guðmunda Ólafsdóttir sagði að nefndin hefði fengið fimm tillögur en að starfið hefði gengið mjög vel og
nefndin hefði verið mjög sammála. Hún sagði að komið hefði skemmtilega á óvart hvað nefndarmenn
voru sammála þrátt fyrir að koma frá mörgum félögum.
Guðmunda lagði fyrst fram þingskjal nr.5 um stefnu og starfsáætlun stjórnar ÍBR. Hún sagði nefndina
leggja fram nokkrar breytingar á því, aðallega orðalagsbreytingar og fært til milli málsgreina.

Stefna og starfsáætlun stjórnar ÍBR
fyrir starfsárin 2013 og 2014.
46. þing ÍBR, haldið 21.-22. mars 2013, samþykkir eftirfarandi stefnu og
starfsáætlun framkvæmdastjórnar ÍBR fyrir starfsárin 2013 og 2014:
Á starfstímabilinu verður leitast við að vinna áfram að því að tryggja
fjármagn og aðstöðu til reksturs íþróttafélaganna í samræmi við
samstarfssamninga við Reykjavíkurborg. Mikilvægt er að festa í sessi starf
félaganna með auknum styrkjum til þess mikilvæga starfs sem þau vinna.
Lögð verður áhersla á að tryggja fé til viðhaldsverkefna hjá félögum sem eiga
og reka sín eigin mannvirki.
Áfram verða gerðar kannanir á íþróttastarfi og þannig aflað upplýsinga sem
nýtast til að leggja frekari línur í starfinu, hvar þurfi helst að styðja við og
hvernig staða félaganna í Reykjavík er miðað við annarsstaðar. M.a. verður
haldið áfram að gera samanburð milli sveitarfélaga varðandi styrki til
íþróttastarfs sem og að kanna ánægju og líðan barna og unglinga sem taka
þátt í íþróttastarfi með áframhaldandi framkvæmd Ánægjuvogarinnar.
Sérstaklega verði skoðað hver staða ungmenna innan íþróttafélaganna í
Reykjavík er gagnvart fíkniefnanotkun og hvernig best sé að sporna við
neyslu þeirra.
Í samræmi við samstarfssamning við Reykjavíkurborg verði unnið að því að
efla umgjörðina og fjölga Fyrirmyndarfélögum og deildum í Reykjavík.
Jafnframt verði lagður grunnur að kennsluskrám fyrir sem flestar
íþróttagreinar sem félögin geta nýtt til að gera að sínum eigin. Meira af efni
sem félögin geta nýtt sameiginlega verður tekið saman svo sem vegna
tryggingamála, skipulags, reksturs o.fl.
Til að auka þátttöku nýbúa í íþróttastarfi er stefnt að því að koma á samstarfi
við félög og milli félaga um sérstök átaksverkefni. Einnig verði horft til
samstarfs með íþróttafélögum og öðrum aðilum, s.s. félagsmiðstöðvum til að
auka enn frekar framboð á möguleikum til þátttöku í íþróttum fyrir unglinga.

Sérstaklega verði horft til þeirra unglinga sem vilja vera þátttakendur í
íþróttafélögunum en vilja ekki æfa oft í viku.
Á starfstímabilinu er stefnt að því að bjóða þeim sem starfa í
íþróttahreyfingunni í Reykjavík að taka þátt í ýmsum námskeiðum og
fyrirlestrum sem höfða til mismunandi hópa s.s. starfsmanna, stjórnarmanna,
þjálfara, foreldra o.fl.
Stefnt er að opnun afreksíþróttamiðstöðvar í húsi ÍBR sumarið 2013 þar sem
boðið verður upp á markvissa og faglega þjónustu fyrir íþróttafélög, lið og
hópa. Áfram verður þrýst á framhaldsskóla um að auðvelda afreksfólki að
stunda þjálfun og keppni samhliða námi. Leitast verður við að aðstoða eftir
megni íþróttafólk í fremstu röð til undirbúnings þátttöku í Ólympíuleikum eða
stærstu mótum í viðkomandi íþróttagreinum.
Vaxandi áhugi er meðal íþróttafélaga á því að bjóða almenningi upp á
möguleika til iðkunar íþrótta í sínum mannvirkjum og/eða í tengslum við
skipulagt starf félaganna. ÍBR mun leitast við að styðja við frumkvæði á
þessu sviði í samstarfi við félögin. ÍBR mun áfram sinna almenningsíþróttum
borgaranna með útleigu íþróttatíma í skólahúsum og með þátttöku í ýmsum
verkefnum sem ætlað er að efla þátttöku almennings í íþróttum.
ÍBR mun sjá um rekstur Skautahallarinnar og framkvæmd
Reykjavíkurmaraþons, Laugavegshlaups, Miðnæturhlaups og koma að
framkvæmd Reykjavík International Games með íþróttafélögunum. Lagt er til
að framkvæmdastjórn taki til umfjöllunar hvaða sérverkefnum bandalagið
sinni.
ÍBR mun vinna eftir nýgerðri stefnumótun og framtíðarsýn fyrir íþróttastarf í
Reykjavík til ársins 2020 í samstarfi við aðildarfélögin og Reykjavíkurborg.
Unnið verður að því að efla jákvæða ímynd ÍBR sem hagsmunasamtaka
íþróttafélaganna í Reykjavík og fagaðila í íþróttamálum almennt. Mikilvægt
er að koma á framfæri við borgaryfirvöld að ÍBR sé aðili sem hægt er að
treysta til að vera ráðgefandi aðili um íþróttamál í borginni á faglegan og
skynsamlegan hátt. Jafnframt er mikilvægt að á hverjum tíma sé haldið
virku sambandi milli félaganna og stjórnar og starfsfólks ÍBR þannig að starf
bandalagsins endurspegli á hverjum tíma helstu þarfir félaganna og óskir um
aðkomu ÍBR að tilteknum málum.
Enginn kvaddi sér hljóðs um stefnu og starfsáætlun á þingskjali nr.5. Tillagan var samþykkt samhljóða.
Guðmunda lagði fram þingskjal nr.8 um áskorun vegna frístundaakstur og sagði að allsherjarnefnd legði
til að tillagan yrði samþykkt óbreytt.

Áskorun vegna frístundaaksturs
46. þing ÍBR, haldið 21.-22.mars 2013, skorar á Reykjavíkurborg að auka
styrki til frístundaaksturs á vegum íþróttafélaganna.
Greinargerð:
Ljóst er að frístundaakstur hverfafélaganna eykur möguleika á að nýta betur
íþróttamannvirkin þar sem mögulegt er að hafa æfingar fyrir börn fyrr á daginn en ella.
Kostnaður við að halda þessum akstri úti er talsverður og hefur reynst félögunum
þungur í rekstri.
Enginn bað um orðið um tillöguna og var hún samþykkt samhljóða.
Guðmunda lagði fram þingskjal nr.9 sem var áskorun vegna kynningar íþróttastarfs í skólum. Hún sagði
að nokkrar umræður hefðu orðið um þessa tillögu en ákveðið hefði þó verið að leggja hana fram
óbreytta.

Áskorun vegna kynningar íþróttastarfs í skólum
46. þing ÍBR, haldið 21.-22. mars 2013, skorar á Reykjavíkurborg að heimila
íþróttafélögum að kynna starfsemi sína í skólum borgarinnar á skólatíma.
Greinargerð:
Í gegnum tíðina hefur íþróttahreyfingin átt greiða leið inn í skóla borgarinnar til að
kynna nemendum það starf sem þau hafa upp á að bjóða fyrir börn og unglinga. Að
undanförnu hefur félögunum verið meinað að kynna starf sitt í skólum þrátt fyrir að í
nýgerðum samningi borgarinnar, íþróttafélaganna og ÍBR sé ákvæði um samstarf skóla
og íþróttafélaga.
Enginn kvaddi sér hljóðs og var þingskjalið samþykkt samhljóða.
Guðmunda sagði að allsherjarnefnd hefði einnig verið sammála um að leggja þingskjal nr.12 sem er
tillaga um sérráð fram óbreytt.

Tillaga um sérráð
46. þing ÍBR, haldið 21.-22.mars 2013, samþykkir að fela stjórn ÍBR að gera
úttekt á starfi sérráða og leggja mat á framtíð þeirra.

Greinargerð:
Staða sérráða í Reykjavík er mismunandi, sum eru mjög virk og önnur síður.
Breytingar á lögum ÍSÍ varðandi sérráð voru gerðar á síðasta Íþróttaþingi. Þær
breytingar gefa tilefni til að skoða hver er framtíð sérráðanna, hvernig viljum við hafa
starf þeirra og skipulag?
Enginn bað um orðið um tillöguna og var hún samþykkt samhljóða.
Guðmunda lagði að lokum fram þingskjal 13 þar sem voru lagðar til breytingar á reglum um íþróttamann
Reykjavíkur. Hún sagði að miklar umræður hefðu orðið um tillöguna og allsherjarnefnd legði til nokkrar
breytingar á henni. Nefndin vildi treysta framkvæmdastjórninni til að skilgreina hvað væri lið og gerði því
breytingu strax á fyrstu málsgrein. Einnig vildi nefndin taka út í lið 2 að íþróttamaðurinn sem yrði valin
þyrfti að vera í reykvísku félagi allt undanliðið ár heldur væri nóg að hafa verið í reykvísku liði á liðnu
keppnistímabili. Á lið 4 og 5 voru síðan gerðar smávægilegar orðalagsbreytingar.

Breyting á reglugerð um Íþróttamann Reykjavíkur
46. þing ÍBR, haldið 21. og 22. mars 2013, samþykkir að breyta núverandi
reglugerð um val á Íþróttamanni Reykjavíkur, þannig að kjörin verði
íþróttakarl, íþróttakona og íþróttalið Reykjavíkur ár hvert.
Ný reglugerð yrði svona :
Reglugerð um viðurkenningar fyrir góðan árangur íþróttafólks:
1. Íþróttamaður Reykjavíkur er kjörinn ár hvert af framkvæmdastjórn
Íþróttabandalags Reykjavíkur og skal stjórnin velja karl og konu ásamt íþróttaliði.
2. Íþróttakarl og íþróttakona Reykjavíkur skulu vera íslenskir ríkisborgarar og hafa
verið félagar í reykvísku íþróttafélagi á liðnu keppnistímabili.
3. Íþróttafélögin í Reykjavík geta komið með ábendingar um einstaklinga og lið sem
til greina gætu komið og skal fylgja skrá yfir afrek þeirra.
4. Borgarstjórinn í Reykjavík afhendir farandbikar sem íþróttakarl og íþróttakona
Reykjavíkur varðveita í eitt ár. Íþróttakarl og íþróttakona Reykjavíkur fá einnig
afhentan eignarbikar sem er gjöf ÍBR. Lið ársins skal fá samsvarandi bikara,
farandbikar og eignarbikar.
5. Auk þess skal framkvæmdastjórn velja að lágmarki 10 íþróttamenn sem hljóta
viðurkenningu fyrir góðan árangur á árinu.
6. Afhending verðlaunanna fer fram við hátíðlega athöfn ekki seinna en í byrjun
febrúar ár hvert.
7. Reglugerð þessi er sett samkvæmt samþykkt 46. þings ÍBR, 22. mars 2013

Greinargerð:
Með þessari breytingu að velja íþróttakarl og íþróttakonu Reykjavíkur er ÍBR að færa
framkvæmd þessa kjörs að hliðstæðum reglum og viðmiðunum sem íþróttafélög í
Reykjavík eru almennt að taka upp.
Með því að velja lið ársins, karla og kvenna, er ÍBR að viðurkenna fleiri fyrirmyndir fyrir
ungt og upprennandi íþróttafólk.
Sigfús Ægir Árnason sagði þetta vera ágætis blað en hafði þó tvær athugasemdir. Hann spurði hvort það
væri löglegt að skylda það að menn séu íslenskir ríkisborgarar og vildi bara velta því fram. Hann sagði að
margir sem búa í Reykjavík og hafa búið um árabil séu ekki endilega íslenskir ríkisborgarar og við gætum
lent í vandræðum með þetta ef það brýtur einhver önnur lög á Íslandi. Sigfús sagði síðan að þetta væri
ekki beint þingmál. Það væri t.d. búið að ákveða með þessu að borgarstjórinn afhenti farandbikar sem
væri svolítið frekt. Hann sagði þetta þó ekki eins frekt og í fyrri reglugerð þar sem segir að borgarstjórinn
í Reykjavík gefi farandbikar. En málið væri hinsvegar það að fyrri reglugerð hefði verið samþykkt
annarsvegar af ÍBR og hinsvegar ÍTR. Þetta væri því sameiginlegt mál þessara tveggja aðila og þetta þing
gæti bara samþykkt að ÍBR kláraði málið gagnvart ÍTR. Borgarstjórinn hlyti að mega hafa eitthvað um það
að segja hvort hann mæti eða ekki.
Guðjón Guðmundsson sagði að Sigfús hefði alltaf gott til málanna að leggja. Hann sagði hinsvegar að
aðal atriðið væri að kjósa íþróttamann, íþróttakonu og íþróttalið ársins og að það væri gott að bæta við
að borgarstjóri og borgarstjórn myndi veita þessu fólk vegleg peningaverðlaun.
Fleiri kvöddu sér ekki hljóðs og var þingskjalið samþykkt samhljóða.
Sigríður sagði að nú væri búið að afgreiða allar tilögur og nú yrði gert 15 mínútna kaffihlé.

Kosningar
Sigríður sagði að næsti liður á dagskrá væri kosningar og að formaður kjörnefndar kæmi upp og tilkynnti
um framboð. Hún sagði að samkvæmt lögum yrði fyrst kosinn formaður bandalagsins, því næst kosnir
þrír stjórnarmenn úr fráfarandi stjórn, síðan þrír stjórnarmenn og að því búnu tveir varamenn. Síðan
yrðu kosnir tveir endurskoðendur ásamt þriggja manna kjörnefnd sem starfar milli þinga. Að lokum ætti
að kjósa í fastanefndir en það yrði ekki gert því engin slík tillaga lægi fyrir. Eftir kosningar væru síðan
kosnir fulltrúar á íþróttaþing og síðan væri á dagskrá önnur mál.
Snorri Þorvaldsson, formaður kjörnefndar, kom í pontu og gerði grein fyrir störfum nefndarinnar sem
kom tvisvar saman stuttu fyrir þing. Hann sagði að auk sín í nefndinni hefðu verið Elínborg Guðnadóttir
og Þórir Ingvarsson.
Snorri sagði að tillaga nefndarinnar væri að formaður ÍBR til næstu tveggja ára yrði Ingvar Sverrisson.

Sigríður sagði Ingvar einan í framboði og að hann væri réttkjörinn til næstu tveggja ára. Þingheimur
fagnaði með lófataki.
Snorri sagði kjörnefnd leggja til að eftirfarandi þrír úr fráfarandi stjórn yrðu kosnir til áframhaldandi
starfa: Gígja Gunnarsdóttir, Lilja Sigurðardóttir og Örn Andrésson.
Sigríður spurði hvort það væru fleiri tillögur. Engar fleiri tillögur komu fram og sagði hún þau rétt kjörin í
stjórn ÍBR til næstu tveggja ára.
Snorri sagði sex í framboði fyrir hin þrjú sætin í framkvæmdastjórn ÍBR: Björn Björgvinsson, Hauk Þór
Haraldsson, Hauk Þór Hauksson, Gústaf Adolf Hjaltason, Viggó H. Viggósson og Þórdísi Gísladóttur.
Sigríður sagði rétt að gefa þessum aðilum kost á að kynna sig því sex væru í framboði.
Björn Magnús Björgvinsson sagðist starfa sem skólastjóri í Laugalækjarskóla. Hann sagðist hafa verið
kosinn í stjórn á síðasta þingi og hefði starfað á þeim tíma af heilindum fyrir íþróttafélögin í Reykjavík.
Þar á undan hefði hann verið í stjórn KR í áratug og þar á undan formaður Körfuknattleikssambands
Íslands og þekkti því vel til hreyfingarinnar.
Gústaf Adolf Hjaltason sagðist hafa unnið með Íþróttabandalaginu í ýmsum nefndum í allmörg ár. Hann
sagðist hafa starfað lengi að félagsmálum og íþróttamálum. Var lengi í stjórn Tæknifræðingafélags
Íslands og síðustu 12 ár hefur hann snúið sér að íþróttamálum. Var í stjórn Sundfélagsins Ægis í 8 ár og
hefur setið í stjórn ÍSÍ síðustu 4 ár. Hefur áhuga á að vinna að samstarfi og sameflingu íþróttagreina í
Reykjavík og meiri samstöðu en verið hefur.
Haukur Þór Haraldsson sagðist hafa starfað fyrir ÍR í tæpa tvo áratugi og verið framkvæmdastjóri
undanfarin tvö ár. Hann sagðist hafa tengst mörgum greinum hjá ÍR og öðrum félögum. Verið iðkandi,
fararstjóri, þjálfari og að sjálfsögðu foreldri líka. Hann sagðist ekki vera fulltrúi fyrir ákveðnar greinar
þannig séð heldur lagt sig fram fyrir allar greinar og reynt að eiga gott samstarf við önnur félög. Hann
telur sig geta lagt til verðmætt vinnuframlag með jákvæðum áhrifum á rekstur bandalagsins. Að lokum
þakkaði hann gott samstarf og ánægjulegt á þessu þingi.
Haukur Þór Hauksson sagðist vera fulltrúi Hestamannafélagsins Fáks og vera bæði félagi þar og
stjórnarmaður. Hann sagðist vera 56 ára hagfræðingur og borinn og barnfæddur Reykvíkingur sem
stundaði fótbolta með Víking og var drengjameistari með ÍR í frjálsum árið 1968. Hann segir Fák ekki
hafa átt fulltrúa í stjórn ÍBR áður. Hann sagði greinina hafa mikla sérstöðu og vera fjárþurfi en hún væri
jafnframt öflug og ætti framtíðina fyrir sér. Hann hvatti alla til að kjósa sig og sagðist bjóða öllum á
hestbak sem gera það en öðrum ekki.
Viggó H. Viggósson sagðist vera miðaldra karlmaður úr austurbæ Reykjavíkur og Árbæingur í húð og hár.
Kvæntur þriggja barna faðir og afi. Einu sinni var hann meistaraflokks kylfingur, það var þá en nú er hann
bara í stjórn GR. Hann sagðist hafa setið í stjórn GR í um 10 ár og hefur setið í stjórn ÍBR síðan 2009. Þó
að hann hafi komið inn í stjórn ÍBR í gegnum golfið sagðist hann fyrst og fremst vera Fylkismaður inn við
beinið. Hann sagðist vera reynslubolti úr atvinnulífinu og hafa staðið í eigin rekstri í 15 ár og setið í stjórn

um 30 félaga stórra og smárra. Framsækinn íhaldsmaður og vill að hlutirnir sækja fram og við séum opin
fyrir nýjungum.
Þórdís Gísladóttir segist hafa verið í stjórn ÍBR í 8 ár. Það hafi atvikast þannig að snúið var upp á höndina
á henni á sínum tíma og hún hafi ekki einu sinni verið stödd á þinginu þegar hún var kosin. Hún sagðist
fara í öll verkefni af heilum hug og hafa lagt sig 100% í þau. Hún spyr gagnrýninna spurninga og það eiga
allir að gera sem vilja fara í stjórn að hennar mati. „Ég er með 98% mætingu á þessum 8 árum“ sagði
Þórdís og það væri mjög mikilvægt að þeir sem gefa kost á sér í stjórn séu duglegir að mæta, taka þátt og
spyrja spurninga. Hún sagðist þó hafa ákveðið að þessu sinni að draga framboð sitt til baka því hér væri
fólk sem ekki þyrfti að snúa uppá höndina á. Henni fyndist svo frábært hvað hér væri flott fólk sem væri
að bjóða sig fram til starfa og vildi gefa því færi á að koma inn með nýtt blóð. Hún sagðist ekkert vera að
fara úr íþróttahreyfingunni því hún myndi halda áfram að starfa sem þjálfari hjá ÍR og svo væri hún í
einni alþjóðlegri nefnd á vegum European Athletics sem væri orðið þokkalega tímafrekt. Hún bað að
lokum þingheim að veita Hauki Þór Haraldssyni sem væri góður drengur brautargengi í þessari kosningu.
Sigríður sagði að nú yrðu forsvarsmenn félaga kallaðir upp og þeim afhentir atkvæðaseðlar í samræmi
við framkomin kjörbréf og mætingu. Hún las því næst upp félögin og fjölda atkvæðaseðla sem þau fengju
afhenda.
Dansfélag Reykjavíkur – 3 – enginn mættur
Glímufélagið Ármann – 7
Golfklúbbur Reykjavíkur – 2
Hestamannafélagið Fákur – 8
Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík – 4 – þrír mættir
Íþróttafélagið Fylkir – 6
Íþróttafélagið Ösp – 1
Íþróttafélag Reykjavíkur – 9
Júdófélag Reykjavíkur – 1 – enginn mættur
Keilufélag Reykjavíkur – 1
Knattspyrnufélagið Fram – 5
Knattspyrnufélagið Valur – 5 – þrír mættir
Knattspyrnufélagið Víkingur – 6 – fjórir mættir
Knattspyrnufélagið Þróttur – 4
KR – 8 – sjö mættir
Rugbyfélag Reykjavíkur – 1
Skautafélagið Björninn – 2 – einn mættur
Skautafélag Reykjavíkur – 4 – þrír mættir
Skotfélag Reykjavíkur – 4 – þrír mættir
Skylmingafélag Reykjavíkur – 5
Sundfélagið Ægir – 1
Tennis og badmintonfélag Reykjavíkur – 9
Ungmennafélagið Fjölnir – 5
Ungmennafélagið R36 – 1

Ungmennafélagið Hrönn – 1
Vélhjólaíþróttaklúbburinn – 1
Badmintonráð Reykjavíkur – 1
Knattspyrnuráð Reykjavíkur -1
Skíðaráð Reykjavíkur – 1 – ekki mættur
Sundráð Reykjavíkur – 1
Sigríður sagði að til þess að tefja ekki þingið yrði þingstörfum haldið áfram á meðan starfsmenn safna
saman atkvæðum og telja þau.
Snorri, formaður kjörnefndar, sagði að tillaga væri um Guðmund Frímannsson og Sigurð Hall sem
skoðunarmenn ÍBR til næstu tveggja ára.
Fleiri tillögur bárust ekki og lýsti Sigríður þá rétt kjörna.
Snorri sagði að tillaga væri um Rögnvald Erlingsson og Kristján Örn Ingibergsson sem skoðunarmenn ÍBR
til vara næstu tvö árin.
Fleiri tillögur bárust ekki og lýsti Sigríður þá rétt kjörna.
Sigríður sagði að samkvæmt lögum ÍBR skyldi næst lýsa fjölda fulltrúa aðildarfélaga til íþróttaþings og
bað hún Frímann Ara Ferdinandsson framkvæmdastjóra ÍBR að gera grein fyrir þeim tillögum.
Frímann Ari sagði að ÍBR ætti 32 fulltrúa á þinginu sem miðaðist við hlutfall fjölda félagsmanna ÍBR og
heildar félagsmanna innan ÍSÍ síðasta starfsár fyrir íþróttaþing. Hann las því næst upp úr lögunum og
útskýrði hvernig fundið væri út hvað hvert félag fengi marga fulltrúa en listi yfir skiptinguna fengu
fundarmenn í þinggögnum. Frímann sagði að sá háttur hefði verið hafður á síðustu þingum að leggja
fram listann en kalla síðan eftir nöfnum þingfulltrúa frá félögunum þegar nær dregur Íþróttaþingi. Hann
sagði jafnframt að næsta Íþróttaþing yrði haldið 19. og 20.apríl næstkomandi.
Sigríður bauð þingfulltrúum að spyrja um þetta fyrirkomulag. Enginn kvaddi sér hljóðs.
Sigríður sagði nú orðið laust undir liðnum önnur mál. Hún sagði að hlé yrði gert á þeim lið þegar
niðurstöður kosninga liggja fyrir.
Gunnlaugur Júlíusson sagðist vilja tala um stöðu afreksíþróttafólks í Reykjavík og aðkomu stærsta
sveitarfélagsins að þessum málaflokki. Hann sagði orð sín hugsuð sem hvatning eða áskorun til stjórnar
ÍBR. Hann sagði: „Ég fór að leggja saman að gamni mínu þessar tölur sem koma fram í skýrslu um
aðkomu ÍBR að stuðningi við afreksíþróttafólk. Mér skilst að það sé búið að leggja niður Afreks- og
styrktarsjóð Reykjavíkur og nú fer allur stuðningur borgarinnar í gegnum ÍBR. Þetta eru þrennskonar
styrkir. Í fyrsta lagi 500 þúsund sem veitt eru tíu aðilum sem allt saman er öflugt og gott íþróttafólk. En
500 þúsund er svipað og ég nota í íþróttir innan minnar fjölskyldu á ári. Svo eru 3.040.000 til þeirra liða
sem eignuðust Íslandsmeistara í meistaraflokki á árinu en það eru 100-200 þúsund krónur á hvert félag.
Svo er veitt 4,8 milljónum til þeirra sem fara á Ólympíuleikana en Ólympíuleikarnir eru bara fjórða hvert
ár þannig að þetta er svona 1200 þúsund að jafnaði á ári. Þetta er ekki stór upphæð, ég verð nú bara að

segja það. Það er alltaf gott að setja hlutina í samhengi og því hringdi ég til Akureyrar nýlega og spurði
hvað bærinn styrki einstaklingsíþróttafólk á Akureyri. Það var á bilinu 2,5 milljónir plús mínus og á
Akureyri búa 18.000 manns en hér búa 120.000. Listamaður á listamannalaunum í eitt ár fær 3,6
milljónir sem er 300 þúsund á mánuði. Sá sem er á atvinnuleysisbótum fær 160.000 kr. á mánuði. Þetta
eru tvennar atvinnuleysisbætur í eitt ár sem borgin veitir í stuðning til afreksíþróttafólks. Öll fögnum við
því þegar okkar góða íþróttafólk nær árangri og stendur sig vel í samkeppni meðal annarra þjóða því það
er náttúrulega sá vettvangur sem við viljum bera okkur saman við. En það er ekki einfalt að fara leiðina
frá því að vera efnilegur til að vera góður og frábær. Þessi umræða hefur sem betur fer komið upp á
yfirborðið nú á síðasta ári í tengslum við Ólympíuleikana. Fyrst reið á vaðið Ragna Ingólfsdóttir sem lagði
spilin á borðið og sagði hvernig hennar staða væri sem afreksíþróttamanneskja um áraraðir. Svo var ég á
mjög fínu en því miður of fámennu málþingi einn morguninn sem ÍBR og ÍTR stóðu fyrir þar sem var verið
að ræða um hvernig mætti nýta peningana betur. Það er auðvitað mjög gott að nýta þá fjármuni sem
lagðir eru til íþrótta betur og ná meiri árangri án þess að beint komi meiri peningar til. Þá flutti Þorbjörg
skylmingakona mjög gott erindi um einmitt nákvæmlega það sama sem Ragna hafði verið að tala um,
hvernig þessi fjárhagslega hlið er. Hún er ekkert rosalega bjartsýn þannig að ef maður er til dæmis að
hvetja barnið sitt til að ganga þessa leið. Ég veit það ósköp vel að Reykjavíkurborg og önnur sveitarfélög
landsins hafa þurft að skera niður útaf samdrætti og auknum útgjöldum og svo framvegis. En í þessu efni
gerist ekkert sjálfkrafa. Menn verða að berjast fyrir sinni stöðu, setja sér ákveðið markmið og leita leiða
til að ná markmiðinu. Annað sem ég vildi nefna er staða Lottósins. Ég veit það að t.d. að í
frjálsíþróttadeild Ármanns þar sem ég sit í stjórn skipta Lottótekjurnar okkur verulegu máli. Það er bara
sívaxandi þungi á það að menningargeiri samfélagsins fái aðgengi og tekjur að Lottósjóðnum. Þetta er
bara eitt af þessum verkefnum sem ÍBR verður að taka á. Það er ýmislegt um þetta í stefnunni sem var
samþykkt áðan. Um að þrýsta á framhaldsskóla að auðvelda nemendum að stunda þjálfun og keppni
sem er bara mjög gott. Það er líka talað um að gera samanburð milli sveitarfélaga og það er mjög
fróðlegt. Ég þekki svolítið inn í þennan geira því dóttir mín er um tvítugt og á fullu í þessu og krakkarnir
bera sig saman og þau vita alveg hvernig landið liggur. Ég held að það væri mjög fróðlegt að skoða það
hvernig Reykjavíkurborg og stofnanir Reykjavíkurborgar sama hvaða nafni þær nefnast, hver er staða
þeirra gagnvart landsliðsfólki sem er valið til landsliðsferða gagnvart launagreiðslum. Eru þau hýrudregin
í landsliðsferðum? Mér er sagt að staðan hérna fyrir sunnan lækinn sé betri en í Reykjavík hvað þetta
varðar og svo framvegis og framvegis. Mitt erindi hingað upp var eiginlega bara að skora á stjórn ÍBR að
taka þessa umræðu upp gagnvart borginni á mjög alvarlegum nótum. Viljum við hafa afreksíþróttafólk
eða ekki? Ég ber mikla virðingu fyrir almenningsíþróttum og öllum þessum geira en þetta verður allt að
hanga saman. Okkar afreksfólk er má segja sendiherrarnir. Þeir eru auglýsingin sem dregur aðra að og
við viljum öll njóta þess þegar vel gengur og nota okkur þá athygli sem þau fá. En hvernig komast þau
þarna upp? Það er ekki einfalt. Þetta var nú það sem ég vildi fara þannig að ég hefði nú lagt eitthvað til
málanna á þessu þingi.“
Ingvar Sverrisson þakkaði Gunnlaugi fyrir að hafa komið inn á þessi mál. Hann sagði þetta afskaplega
mikilvægt mál og alveg hárrétt að þetta eru mál sem þarf að horfa mjög ákveðið á núna á næstunni.
Ingvar sagði að það væri búið að útskýra mikið af niðurskurðinum með hruninu og þá var til dæmis
sjóðurinn sem Gunnlaugur nefndi algerlega skorinn niður. Hann sagði Íþróttabandalagið hafa barist fyrir
því að koma honum aftur á laggirnar og sagði það hafi tekist með þessum framlögum sem Gunnlaugur

taldi upp áðan þótt lág séu. Við töldum það ákveðin sigur að koma málunum í gang aftur en betur má en
duga skal og við verðum að efla þetta enn betur sagði Ingvar. Þá sagði Ingvar að sveitarfélögin mættu
taka tillöguna sem samþykkt var á þinginu um samræmingu ársreikninga til fyrirmyndar. Það hefur mikið
verið reynt að bera saman stuðning sveitafélaga við íþróttastarf og það hefur verið mjög erfiður
samanburður á stundum. Það er engu að síður mikilvægt að mæla þetta og reyna að átta sig á þessu. Þá
sagðist hann telja að ÍBR hefði verið í forystu innan íþróttahreyfingarinnar við að efla afreksmálin og að
bandalagið myndi gera það áfram, vonandi með uppbyggingu afreksmiðstöðvar og auknu fé í þessa
sjóði. Að lokum sagði hann að bandalagið myndi taka áskorun Gunnlaugs og fara strax í málið.
Sigríður sagði að nú yrði gert hlé á liðnum önnur mál því búið væri að telja atkvæði í stjórnakjörinu og
bað Snorra Þorvaldsson að koma upp og gera grein fyrir niðurstöðum kosninga.
Snorri sagði úrslit liggja fyrir og að þeir Björn Björgvinsson, Viggó H. Viggósson og Haukur Þ. Hauksson
sem fengu flest atkvæði.
Sigríður sagði að næst lægi fyrir að kjósa í varastjórn og vildi hún kanna það hjá þeim sem ekki náðu kjöri
hvort þeir gæfu kost á sér í varastjórn. Hún sagði að Haukur Þór Haraldsson gæfi kost á sér í varastjórn
en Gústaf Adolf Hjaltason ekki.
Snorri sagði það liggja ljóst fyrir að Guðrún Ósk Jakobsdóttir var búin að gefa kost á sér varastjórn og
leggur kjörnefnd því til að þau Haukur Þór Haraldsson verði kjörin.
Sigríður sagði þau sjálfkjörin og óskaði þeim til hamingju.
Sigríður sagði stjórnarkjörinu lokið en bað starfsmenn þingsins að veita nákvæmar upplýsingar um fjölda
atkvæða í stjórnarkjörinu um leið og þær lægju fyrir. Hún sagði síðan að næsta mál á dagskrá væri að
kjósa þriggja manna kjörnefnd og bað formann ÍBR Ingvar Sverrisson að koma með tillögur að fulltrúum í
nefndina.
Ingvar Sverrisson lagði til að í kjörnefnd yrðu kosin Snorri Þorvaldsson, Elínborg Guðnadóttir og Þórir
Ingvarsson.
Ekki komu fram fleiri tillögur og var það samþykkt með lófaklappi.
Ingvar Sverrisson lagði til að Málfríður Sigurhansdóttir yrði kosin til vara í kjörnefndina.
Það var einnig samþykkt með lófaklappi.
Sigríður sagði að haldið yrði áfram með liðinn önnur mál á meðan verið væri að telja nákvæmlega
atkvæði.
Guðjón Guðmundsson sagðist vilja koma upp og óska nýkjörinni stjórn til hamingju með kjörið og þakka
þeirri gömlu fyrir ágætt starf. Hann sagði sérstaklega ánægjulegt að sjá hvað þingfulltrúar höfðu úr hæfu
fólki að velja. Hann sagðist tala af reynslu og gæti sagt að það væri ekki mjög oft sem við höfum haft
svona hæft fólk til að velja á milli í stjórnarkjöri og fagnaði því sérstaklega. Þá vildi hann sérstaklega
fagna Ingvari Sverrissyni og sagði hann búinn að standa sig frábærlega sem formaður. Hann sagði að það

væri nokkuð ljóst að íþróttahreyfingin í Reykjavík vænti mikils af honum í framtíðinni. Guðjón sagði að
ÍBR væri gríðarlega mikilvægt fyrir félögin í Reykjavík og mikilvægara eftir því sem slagurinn um fjármálin
verður meiri. Hann sagði mikilvægt að standa vörð um þetta starf og styðja það og styrkja. Þá sagði hann
að hlutverk og verkefni hljóta alltaf að vera undir gagnrýninni skoðun félaganna því ÍBR á ekki að vera
stofnun sem vinnur í eigin hag heldur fyrst og fremst hagsmunasamtök félaganna sem vinna fyrir félögin.
Guðjón sagði einnig að rétt væri að minna á það að það væru borgarstjórnarkosningar eftir eitt ár. Við
erum búin að upplifa það á síðastliðnum fjórum árum að borgarfulltrúar hafa ekki ýkja mikinn áhuga eða
skilning á íþróttum. Hann sagði gríðarlega mikilvægt fyrir íþróttahreyfinguna að tryggja að í alvöru
sætum á framboðslistunum sé fólk sem hefur skilning og áhuga á íþróttum. Guðjón sagði þetta ekki
snúast um stjórnmálaskoðanir heldur að það sé fólk á öllum framboðslistum sem hefur skilning og áhuga
á íþróttum og málefnum íþróttafélaganna. Þá sagði Guðjón að úr því að hann væri kominn upp þá
langaði hann að kveðja því þetta væri væntanlega síðasta þing ÍBR sem hann myndi sitja því hann væri
að hætta sem formaður KR eftir 10 ára setu í því embætti. Hann sagði að sennilega hefði enginn verið á
jafn mörgum þingum og hann, nema kannski Sigfús Ægir Árnason. Hann sagðist hafa komið fyrst árið
1979 sem stjórnarmaður í knattspyrnudeild KR og setið síðan þá öll þing nema eitt eða tvö. Þá sagðist
hann hafa setið í stjórn ÍBR í áratug eða svo og ótal nefndum og stjórnum á vegum bandalagsins. Guðjón
sagðist kveðja með þakklæti og gleði og að hann myndi sakna ykkar og sérstaklega að koma á þessi þing
því það væri gaman að hitta fólk með sömu áhugamál. Hann þakkaði Sigfúsi Ægi sérstaklega því að hann
hefði verið duglegur í gegnum árin að segja KR-ingum hvað þeir væru merkilegir og að þeir ráði öllu sem
þeir vilja og það líkaði þeim að heyra. Að lokum sagði Guðjón: „Gangi ykkur allt í haginn og gleymið því
aldrei að þetta áhugamál ykkar er gríðarlega mikilvægt fyrir þjóðina. Takk.“
Sigríður sagði gert hlé á liðnum önnur mál og bað Snorra formann kjörnefndar að koma í pontu og gera
grein fyrir nákvæmum niðurstöðum kosninganna.
Snorri las upp fjölda atkvæða sem bárust í stjórnarkjörinu fyrr á fundinum:
Björn Björgvinsson 79 atkvæði
Viggó H. Viggósson 77 atkvæði
Haukur Þ. Hauksson 48 atkvæði
Gústaf Adolf Hjaltason 47 atkvæði
Haukur Þór Haraldsson 28 atkvæði
Hann sagði að einn atkvæðaseðill væri ógildur en alls hefðu verið greidd 98 atkvæði í stjórnarkjörinu.
Þorbjörg Ágústsdóttir, skylmingakona, sagðist vera á sínu fyrsta ÍBR þingi og langaði að taka undir með
Gunnlaugi Júlíussyni og þakkaði honum fyrir að koma málinu að. Hún sagði sitt hjartans mál vera
aðstæður afreksfólks því það er erfitt að vera afreksmaður á Íslandi. Hún skoraði á stjórn ÍBR að taka
þetta til umfjöllunar og gagngerar endurskoðunar. Hún spurði hvað væri hægt að gera og sagði
íþróttamenn tilbúna að ganga inn í skólana og kynna sínar greinar. Hún sagðist halda að það sem væri
mikilvægt fyrir íþróttir væru fyrirmyndir, fyrirmyndir fyrir unga krakka sama hvort þau ætluðu að verða
afreksmenn eða ekki. Að lokum sagði hún að afreksfólk væri ónýtt gullnáma sem hún hvatti ÍBR til að
ganga í.

Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, sagði að hann hefði ætlað að vera fluga á vegg og hlusta á ályktanir
og umræður þingsins en fann sig svo knúinn til að koma upp og þakka síðasta ræðumanni fyrir að koma
þessu máli á framfæri og jafnframt þingfulltrúum öllum fyrir frábært starf að íþróttamálum í Reykjavík.
Hann sagðist hafa fundað mikið með skólastjórum og foreldrafélögum að undanförnu og þar kæmi fram
greinileg ósk allra að íþróttirnar verði efldar og teknar meira inn í skólana. Hann sagði bæði foreldra og
skólastjórnendur o.fl. sjá meira og meira hversu mikilvægar íþróttirnar eru. Hann vildi líka þakka
formanni ÍBR. Hann sagðist heyra að hann væri hvattur af fleiri en einum til að vinna að málefnum
afreksfólks við stjórnvöld í borginni. Kjartan sagði að Ingvar sinnti því vel að vera fulltrúi
íþróttahreyfingarinnar, hann væri vakinn og sofinn yfir þessu og sómi íþróttahreyfingarinnar. Þá sagði
hann Ingvar og Frímann, sem hans varamaður, standa sig vel sem fulltrúar íþróttahreyfingarinnar á
fundum ÍTR og standa þar vörð um íþróttamálin. Hann sagði ekki vanþörf á því eins og málin hefðu
þróast í pólitíkinni. Kjartan sagði að með mikilli lagni og stundum lævísi hefði Ingvari tekist að milda áhrif
kreppunnar og þeirra sem vildu skera meira niður en gert var. Einnig hefði hann með diplómatískum
samskiptum tekið að sér að leiða nýjum borgarfulltrúum fyrir sjónir hlutverk íþróttanna. Hann sagði
skilning kollega sinna vera mun betri á íþróttum en á síðasta kjörtímabili og það væri að miklu leyti ÍBR
að þakka. Hann sagðist að lokum vilja hvetja íþróttahreyfinguna til að standa saman því slagurinn um
fjármagnið sé mikill. Hann sagði marga knýja dyra í ráðhúsinu, allskonar þrýstihópar sem segja við þau
„Þið eruð búin að byggja þrjátíu íþróttahús, leyfið okkur nú að byggja eina Hörpu“. En hann sagðist hafa
reiknað það út að hún væri dýrari en öll íþróttahúsin til samans. Hann sagðist telja að tillagan um
íþróttamann Reykjavíkur væri til bóta og best væri ef hann fengi það sama og borgarlistamaður eða 1,5
milljónir króna. Hann hvatti aftur íþróttahreyfinguna til að standa saman og sagði margra aðra hópa vera
miklu agressívari. Þakka ykkur kærlega fyrir ykkar framlag og ég held ég geti sagt það fyrir hönd allra í
borgarstjórn sagði Kjartan að lokum.
Fleiri kvöddu sér ekki hljóðs undir liðnum önnur mál.
Sigríður sagði umræður undir liðnum önnur mál lokið.
Hún þakkaði þingfulltrúum fyrir málefnalegar umræður og sagði að þetta hefði verið gott þing og
íþróttahreyfingunni í Reykjavík til framdráttar. Hún bað Ingvar Sverrisson að slíta þinginu.
Ingvar Sverrisson, formaður ÍBR.
„Þingforseti og kæru félagar.
Ég vil byrja á að þakka ykkur innilega fyrir þetta góða þing sem nú er að ljúka og þakka fyrir frábæra
mætingu. Ég verð auðvitað að fá að þakka líka fyrir einstaklega hlý orð í minn garð sem bara fá mann til
að roðna hér uppi. En eins og ég sagði ykkur í upphafsræðunni þá skiptir sköpum að maður hefur sterkt
bakland á bak við sig í því sem maður er að gera og maður getur vitnað í það og maður getur nýtt sér það
og það hjálpar manni við að koma málum áfram. Það hefur skipt öllu máli í þeirri baráttu sem við erum
búin að vera í núna síðastliðin fjögur ár frá hruni. Ég sagði það líka í byrjun að ég veit að það verður
áfram það mikilvægasta. Það eru mörg verkefni sem við stöndum frammi fyrir þrátt fyrir að við séum
búin að loka þjónustusamningum. Þó við séum búin að ná að hækka örlítið tölurnar sem íþróttafélögin
eru að fá eigum við ekki að hætta. Þetta er eins og í myndinni „Shawshank Redemption“ í gamla daga

þegar hann fékk bækurnar loks úr bókasafninu eftir margra ára bréfaskriftir. Þá var sagt við hann
ætlarðu ekki að hætta að skrifa bréf núna? Þá sagði hann nei nú skrifa ég tvö á viku. Og það er það sem
við eigum að gera.
Við eigum að taka þeim ábendingum sem hér hafa komið varðandi afreksmálin og við eigum að spýta
enn frekar í lófana með það. Við þurfum að koma nýframkvæmdum íþróttafélaganna af stað aftur en
það hefur verið algert frost í því og það eru nokkur félög sem hafa farið illa útúr því. Verðum að horfa nú
á viðhaldsmál þeirra félaga sem eru að reka sín eigin mannvirki og við þurfum að halda áfram að reyna
að fá aukið fé í rekstur félaganna sem eru svo dýrmæt í samfélaginu eins og fram hefur komið hér á
þessu þingi.
Ég lofa því að taka öllum þeim ábendingum sem hér hafa komið og við munum ræða þær í nýkjörinni
stjórn ÍBR um leið og við komum saman og munum halda áfram að laga okkur að bættum
vinnubrögðum. Ég held að það gæti verið gott og mun ræða það strax á fyrsta fundi að við munum láta
einhverskonar starf í nefndunum halda áfram á milli þinga eins og Gunnlaugur kom inná í þegar hann
kynnti störf laganefndar. Ég held að það gæti verið rosalega gott fyrir okkur og við næðum að undirbúa
okkur enn betur og þurfum þá ekki að vera að leita afbrigða við mál eða neitt slíkt og getum bara rætt
málin inn í nefndum eins mikið og mögulegt er því það skiptir okkur miklu máli að hlutirnir séu ræddir og
við séum búin að útkljá þá og séum tilbúin þegar við komum á þingið.
Ég vil óska nýkjörinni stjórn innilega til hamingju með kjörið. Ég hlakka til að starfa með ykkur öllum á
næsta kjörtímabili og ég lofa því að við munum reyna að hafa svolítið gaman af þessu. Við stöndum
saman í baráttunni fyrir íþróttamálunum í borginni og reynum að finna bestu leiðina í samvinnu við
íþróttafélögin. Svo er reglan sú að eftir að fundum lýkur þá er í lagi að rífast um pólitík í smá stund. Við
erum ekki alltaf sammála og ég fæ alltaf smá skammir í því öllu saman en það er bara hluti af því sem er
gaman.
Það kemur manni alltaf eitthvað á óvart líka. Guðjón Guðmundsson segir að þetta sé síðasta þing sem
hann verður hérna með okkur og ég vil bara fá að þakka þér innilega vel fyrir samstarfið á þeim tíma sem
við höfum unnið saman. Það hefur verið einstaklega gefandi og gott og ég á nú von á því að það verði
allavega eitthvað áfram og við getum leitað til þín. Þá lýsti Þórdís Gísladóttir því hér yfir að hún dragi
framboð sitt til baka en við höfum starfað saman síðan ég kom inn í stjórnina. Ég hef átt mjög gott
samstarf við Þórdísi í gegnum tíðina og það verður mikil eftirsjá af hennar störfum í stjórninni en ég vona
að það sé það sama að við getum leitað til þín og fengið að nýta þína krafta. Svo ákvað Bjarnveig, sem
við vissum þó fyrir, að hætta í stjórn en hún er búin að sitja með okkur í stjórn í eitt kjörtímabil og staðið
sig vel í því. Ég vil bara fá að þakka ykkur öllum innilega vel fyrir en er jafnframt handviss um að við
eigum eftir að geta unnið saman í framtíðinni.
Ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra og vil bara enn og aftur þakka ykkur fyrir gott þing. Takk fyrir
traustið sem þið hafið sýnt mér og ég hlakka til að takast á við verkefnin í framtíðinni. Ég verð nú líka að
minnast á borgarfulltrúann sem hefur haft hvað mestan áhuga á okkur og mætir á alla fundi. Kjartan
Magnússon takk fyrir hlý orð í minn garð og ég veit að ég get notið krafta og samstarfs við þig í borginni í

framtíðinni þegar við förum inn í öll þessi mál sem við vorum að tína hérna til. Nú þurfum við bara að
snúa bökum enn frekar saman og ná í meiri peninga fyrir íþróttirnar í Reykjavík.
Ég segi þessu þingi slitið og þakka ykkur fyrir.
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